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 زندگی بوسه:رمان 

  زاده حسین مهسا:نویسنده

  اجتماعی و عاشقانه ژانر

 باال رو ارثش ی همه برادرش که است ریحانه اسم به دختری درمورد

 به. بمونه زنده شهر این تو پولی هیچ بدون باید اون حاال و کشه می

 عاشق اتفاقاتی طی و میشه رو روبه خانواده یه با مسجدی، ی واسطه

 ...و میشه خانواده اون دوم پسر

 خداحافظی ها خانم بقیه با.زدم بیرون شرکت از روزانه کار از خسته

 سوییچ دنبال رنگم مشکی و بزرگ کیف توی که درحالی و کردم

 بود شده پارک ماشینم که خیابون،جایی پایین سمت به گشتم می ماشین

 .رفتم

 فوت بیرون به رو داغونم،نفسم و درب خاکستری پراید دیدن با

 گفتم می وار التماس دلم تو کردم می باز رو قفلش که درحالی.کردم

 خوب ماشین یه مثل و درنیار بازی رو امروز همین ریحانه مرگ

 .کنم می من،خواهش مرگ.شو روشن

 هم روی رو هام ماه،دست بهمن سرمای شدت از و شدم ماشین سوار

 کاغذی دستمال آخرین.بشه کم درونیم سرمای از کمی بلکه تا کشیدم

 و انداختم جا رو سوییچ.گرفتم باهاش رو بینیم آب و کشیدم جاش از رو

 راحت خیال با شد روشن ماشین که همین.کردم هللا،روشنش بسم با

 حرکت به شروع و کردم بازشون بعد،دوباره و بستم رو هام چشم

 .کردم

 توی ام خونه که رسیدم ای کوچه طوالنی،به مسیر طی از بعد باالخره

 همیشگی جای رو ماشین.بود تاریکش و تنگ های بست بن از یکی

 قبل صبح که برنجی کیلو سه دو و کیفم برداشتن از بعد و کردم پارک
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 کوچه وارد و کردم قفل رو بودم،ماشین خریده سرکار به رسیدن از

 .شدم

 و گرفتم نفسی.گذروندم اطرافیان سنگین نگاه زیر رو بست بن اولین

 بن شمردن به شروع زدم می قدم که طور همین و آوردم باال رو سرم

 کوچه،با توی های زن ی هفتم،همه بست بن تا اول از.کردم ها بست

 من مورد در کنان پچ پچ و بردن می هم گوش تو رو سرشون عبور

 که هایی سنگین،نگاه های نگاه این از بودم شده خسته.زدن می حرف

 های زن.شد می زوم روم تنهام دختر یه من اینکه فهمیدن محض به

 یه این که گفتن می و زدن می حرف من مورد در همش که همسایه

 محله این تو غلطی چه نیست معلوم که.خانواده بدون و تنهاست دختر

 .دنبالشه مردا همه چشم که.کنه می

 حقیقت دونستن بدون اینکه.بودم شده خسته غلط قضاوت همه این از

 قضاوت ظاهرم روی از تنهایی،فقط دختر یه دیدن می زندگیم،وقتی

 .کردن می نادرست

 ها نسل اینکه وجود با.بود مونده ایران تو غلط دیدگاه نبود،این ای چاره

 ایران تو غلط دیدگاه این هنوز بود کرده تغییر مردم افکار و بود گذشته

 .داشت وجود

 دیوار به بود توش ام خونه که بستی بن متری یک از و کشیدم آهی

 یه رنگ،با و مشکی اسپری با که سیمانی دیواری.کردم نگاه کوچه

 .هفتم بست بن بودن نوشته بچگانه،روش دستخط

 سرم که همین.شدم بست بن وارد کوچه پیج از و کردم جمع رو لبخندم

 وسط ام نیمه و نصفه وسایل دیدن با.پایین ریخت هری دلم بردم باال رو

 برنج کیسه کی دونم نمی.شد اشک از پر هام چشم بست،ناخودآگاه بن

 بودم ایستاده بست بن وسط فقط.شد جاری هام اشک و شد رها دستم از

 شده خیره گذروندم می رو زندگیم باهاش که لوازمی تیکه سه دو به و

 .بودم
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[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۲] 

 شدم؛به مهناز خاله غالم،پسر متوجه که بودم درگیر بغضم با هنوز

 بیرون رو لوازمم از تیکه آخرین که درحالی.ام صاحبخونه پسر نوعی

 من دیدن با.گرفت سیگارش از پکی و برگشت سمتم انداخت،به می

 .اومد سمتم به بلند قدم دو با و زد پوزخندی

 رو سیگارش.شد منقبض عضالتم و برداشتم عقب به قدمی ناخودآگاه

 تو کرد فوت رو دودش و کرد خاموش پا با و انداخت زمین روی

 خانم؟ ریحانه حاال تا بودی خانوما؛کجا خانم به به:گفت و صورتم

 محکم کردم سعی و گرفتم نفسی.آورد زبون به کشیده رو خانم ریحانه

 پنهان رو بود ترس از ناشی که رو صدام لرزش تونستم نمی اما بایستم

 رو ماه این ی اجاره هفته آخر تا که غالم؟گفتم آقا کنی می چیکار:کنم

 کوچه؟ وسط ریختی رو لوازمم چرا.میدم

 پس:گفت و نشست کبودش و خورده ترک های لب روی زشتی لبخند

 روش؟ هم آب یه چی؟خوردی قبل ماه چی؟دو پیش ماه ی اجاره

 شما میدم؟اصال که بگم بار چند:گفتم و برداشتم عقب به قدمی دوباره

 .مهنازه خاله من حساب طرف نیستی من حساب طرف

 ی ننه شما مهناز خاله رفته یادت!مهناز خاله:گفت تمسخر با

 جون خاله این با داشتی تشریف اینجا که هم سالی یک ماست؟همین

 ما کردی فکر.رفتیم که برو د   و شدی سوار و کردی خرش جون خاله

 خانوم خوندی نمیشه؟کور سرمون هیچی شهریم پایین بچه چون

 .حرفاییم این اند خودمون خانوما؛ما

 .نداره ربطی هیچ تو به:گفتم عصبی و گرفتم نفسی

 بردارم رو پیش پول اگه هم االنش همین.خانومی داره ربط!د   نه د  _

 حرف گفته میاد خوشت ازت خیلی ام ننه چون اما.مقروضی شما بازم
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 گرفتی رو خوابش رگ کنیم؟خوب چیکار خب.نکشم پیش رو قرض

 .دستت

 کنم؟ چیکار باید االن:گفتم و کردم نگاهش عصبی

 بنده به کنی چیکار اینکه.هللا باریک آ:گفت و خاروند دست با رو سرش

 کن جمع راه سر از رو بساط و بند این کن لطف شما.آبجی نداره ربط

 که برو د   و کن خداحافظی ام ننه با بعدش.بسته رو مردم راه که ببر و

 .شکاره دستت از محله کل که نشه پیدات ها اینور هم دیگه.رفتی

 سرمای نامرد،وسط آخه:گفتم بغض با.جوشید هام چشم توی اشک

 بکنم؟ غلطی برم؟چه گوری کدوم زمستون

 .آبجی بری اینجا از باید.پره خطط چوب دیگه.آبجی نیست ای چاره_

 چمدونم.بریدم چیز همه از لحظه یه.بستم رو هام چشم و گزیدم رو لبم

 سمت به و برداشتم رو بود افتاده کوچه وسط و بود لباس از پر که رو

 .افتادم راه کوچه سر

 .شد گم خانم مهناز صدای تو غالم صدای

 کدوم که کردی آواره رو بدبخت دختر!غالم شی دلیل ای:خانم مهناز

 ببخش رو من.غالم نبینی خیر ام؟الهی خونه بیاری رو سگی توله

 .دخترم اومد برنمی من دست از کاری!ریحانه

 ها توام با.کن جمع رو هات پرت و خرت این خانم؟بیا کجا کجا:غالم

 میری؟ گوری.کدوم

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۲] 

 پسرش،از و خانم مهناز های حرف به توجه بدون سنگین های قدم با

 ماشینم سمت به بودم درگیر بغضم با که درحالی و گذشتم کوچه پیچ
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 نگاه زیر که آخری ی لحظه تا و کردم باز رو ماشین در.افتادم راه

 .ببینه رو هام اشک احدی ندادم اجازه بودم همسایه های زن سنگین

 رو در و ماشین تو کردم پرت رو چمدون و کردم باز رو عقب در

 و نشستم فرمون پشت و شدم ماشین سوار سریع.کوبیدم بهم محکم

 .زدم استارت

 کردم می عبور ها خیابون از اشکی هیچ بدون.کردم رانندگی به شروع

 نسبتا مسیر طی از بعد.میرم کجا که دونستم نمی هم خودم و

 و کردم پارکش بدبختی هزار با.شد خاموش ماشین کوتاهی،ناگهان

 عصبانیت خالیه،با باکش فهمیدم وقتی.کردم بنزینش ی اندازه به نگاهی

 رو بود،سرم شکسته بغضم که درحالی و زدم فرمون به ای ضربه

 .گذاشتم فرمون روی

 بکنم؟همون باید چیکار حاال گفتم خودم با.کردم کردن گریه به شروع

 کاری.کردم خدا با زدن حرف به شروع بود فرمون روی سرم که طور

 خدایا:بودم نداده انجام عمرم،تاحاال از سال پنج و بیست این توی که

 تو.ای زندگی نه دارم ای خونه خدایا؟نه برم باید کنم؟کجا چیکار حاال

 از پر که شهر این باشه؟تو امن که برم درندشت،کجا شهر این

 هم قرون یه دیگه بمونم؟خدایا امان تو شرشون از که برم گرگه،کجا

 قراضه ماشین همین مونده من برای که چیزی تنها.بخرم خونه تا ندارم

 پول بی اونقدر خونه،بازم گرفتن از بعد و بفروشمش ترسم می.است

 می دست از هم رو ماشین همین اونوقت.بدم رو اجازه نتوانم که باشم

 نفروشم،کجا رو این اگه اما.کاسه همین و میشه آش همین بازم و دم

 زندگی بدبختی همین با رو سال دو این خدایا؟تمام کنم زندگی

 رو شیوا و اشکان جواب خدایا.چیه دردم دونی می خودت خدایا.کردم

 .بده خودت
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 پر نفرت از وجودم بند بند تمام.نفرت از شدم پر زن اون یادآوری با

 از شد می پر وجودم ی همه زن اون آوری یاد نبود؛با خودم دست.شد

 .گرفت من از رو چیزم مادرم،همه و پدر فوت از بعد که زنی.نفرت

 بزرگتر برادر عشوه،دل تا هزار نقشه،با تا هزار با پیش،شیوا سال سه

 ازدواج باهم و شد شیوا عاشق اشکان.برد رو اشکان احمقم،یعنی

 زیاد طبقاتی اختالف.خونه تو دوران اون تو افتاد دعوا چقدر.کردن

 شنید نمی.بود شده کور و کر اشکان اما.بود شده پدرم نگرانی باعث

 عقد رو شیوا احمق یه مثل.رو بابا نگرانی دید نمی و میگه چی بابا

 کردن قبول جز ای چاره هم مادرم و پدر گذشت کار از کار وقتی.کرد

 گذشت،شیوا اشکان و شیوا ازدواج از که سالی یک توی.نداشتن شیوا

 مخالفتشون از رو مادرم و پدر که کرد محبت ما ی خانواده به اونقدر

 با سونگون مس ی کارخانه به زدن سر خاطر به وقتی اما.کرد شرمنده

 و نود سال ی زلزله ی حادثه بود،طی کرده سفر ورزقان به مادرم

 .کردن سه،فوت

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۲] 

 و پدر ناگهانی مرگ با اومدن کنار.بود سختی و تلخ ی حادثه

 خیلی خیلی من برای دادنشون دست از غم و اونها نبود مادرم،تحمل

 شدم می آروم اشک،داشتم و عزاداری روز چهل از بعد تازه.بود سخت

 .خوردم زخم خونم برادرم،هم از که

 چنین اومد دلش که بود خونده اشکان گوش تو چی شیوا دونم نمی

 شدت به مادرم،وقتی و پدر چهلم از بعد روز یه.بکنه من با کاری

 برگه خواست ازم و اومد اتاقم به بودم،اشکان حوصله بی و آلود خواب

 .بده انجام رو وراثت انحصار کار تا کنم امضا رو هایی
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 بندازم ها اون متن به نگاهی اینکه ها،بدون برگه پای نشستم وقتی

 نمی فکر اصال موقع اون.داشتم اعتماد خیلی برادرم به.کردم امضاشون

 .بکنه باهام کاری چنین قراره اون که کردم

 .بزنم حرف باهات باید:گفت و اومد اتاقم به شیوا بعد روز سه

 و زدم لبخندی بنابراین مهربونه شیوای همون اون کردم می فکر

 .عزیزم تو بیا:گفتم

 یه:گفت نشست می تخت روی که درحالی و بست رو در و داخل اومد

 و کنی گوش هام حرف به خوبی به خوام می.اومده پیش مهم موضوع

 .بگیری تصمیم درست

 می مهم موضوع از حرف که بود شده چی مگه.بودم کرده تعجب

 .شنوم می:گفتم حال این زد؟با

 خواسته من از و شده تو عاشق اون.شهابه برادرم مورد در موضوع_

 خواد می شهاب که بگم بهت اومدم من حاال.کنم خواستگاری ازت که

 کنی؟ می قبول.کنه صیغه رو تو

 هرکسی؛با با نه کنم؟اونم صیغه.بود مونده باز وقاحت همه این از ذهنم

 .بود مشهور هرزگی به که شهابی.شهاب

 و زدم ای مصنوعی لبخند.باشم آروم کردم سعی و گرفتم نفسی

 درخواست این تونم نمی.ندارم برادرت به حسی هیچ من جان شیوا:گفتم

 .کنم قبول رو

 بهت چیزی یه رفت یادم راستی آخ...باشه:گفت و ایستاد آرامش با

 .بری اینجا از مجبوری نکنی قبول رو پیشنهاد این اگه.بگم

 روی کمرنگی اخم و گرفتم نفسی.بگم چی بودم مونده تعجب شدت از

 چی؟ یعنی:گفتم و زدم زبون رو لبم.نشست پیشونیم
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 ارثت ی همه از تو میگن که دارن وجود هایی برگه.است ساده خیلی_

 برای پدرت اموال ی همه صاحب االن یعنی.گذشتی اشکان نفع به

 پیشنهاد بخوای اگه پس.نداری بساط در آهی دیگه تو نوعی به.اشکانه

 .بری کنی،باید رد رو من

 از بود پر که هاش چشم توی زدم زل.شد تر غلیظ اخمم و ایستادم

 ها؟ حرف این چی یعنی:گفتم تر عصبی.وقاحت

 .دادم توضیح رو چیز همه واضح نظرم چی؟به یعنی فهمی نمی یعنی_

 هرگز من میگی؟ چی هست معلوم اصال شیوا:زدم فریاد و رفتم جلوتر

 پس.صیغه به برسه چه زنم نمی هم حرف حتی عوضیت برادر اون با

 .بکن کنی می غلطی هر برو

 شو گم خونه این از االن همین پس:گفت و شد تر عمیق پوزخندش

 دیگه یکی ی خونه تصرف حرم به ازت بمونم اینجا اگه چون.بیرون

 .کنم می شکایت

 .منه ی خونه اینجا_

 .نیست دیگه_

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۳] 

 بی با و بود ایستاده در جلوی که اشکانی.گفت اشکان رو نیست دیگه

 اما.دیدم رو پشیمانی یکم...اما هاش چشم ته.کرد می نگاه من به حیایی

 بغضم.بود کار این به راضی هم خودش چون نبود کافی پشیمونی این

 شهاب با بشم راضی من که روزی اون:گفتم محکم و دادم قورت رو

 قدر این کردم نمی فکر.شیوا ببینی تونی نمی هم خواب تو رو باشم

 کرده رو کار این من برادر گرچه.بکنی کاری چنین که باشی عوضی

 بال یه روز یه اگه.اشکان کن گوش.فقط ای غریبه یه دیگه که باهام؛تو

 .گرفته رو تو من آه بدون شد نازل سرت به آسمون از
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 و کن جمع رو شد؟وسایلت تموم سخنرانیت:گفت و زد پوزخندی شیوا

 .اومدی خوش.هری

 پشت به نگاه بدون.کردم جمع رو وسایلم و دادم قورت رو بغضم

 .زدم بیرون خونه از بدم رو اشکان خداحافظی جواب اینکه سر،بدون

 یه تونستم سوم روز.موندم هام دوست از یکی پیش رو دوم و اول روز

 خونه برای لوازم تیکه چند و کنم اجاره شهر پایین کوچیک ی خونه

 یه تو کار یه دوستم کمک با و خریدم هم دوم دست پراید یه.خریدم

 کسایی جواب و بودم منشی فقط من البته.کردم پیدا خیاطی ی موسسه

 اونجا دوساله.دادم می رو زدن می زنگ قراردارد برای که رو

 تو پسرش.شدم مستاجرش پارسال از هم رو مهناز خاله ی خونه.هستم

 می رو زندگیش خونه اجازه و بافتنی با خودش اما بود زندان

 واقعیم ی خاله مثل رو اون هم من و بود مهربون من با خیلی.گذروند

 بیرون رو من که داد گیر شد آزاد زندان از غالم وقتی اما.داشتم دوست

 حق این هرحال به.خونه بیاره نشینی اجاره برای رو دوستش تا کنه

 از پولی هیچ بودم نشین خونه و شکست پاک چون مدت یه.بود اونا

 پیش پول ی همه آخرش و قرض رو رفت قرض هی و نگرفتم سرکار

 ی مونده ته از هم رو ها همین.نداشتم که پولی هیچ.رفت قروضم برای

 بکنم؟ باید چیکار نمونده برام هیچی که حاال.برداشتم بانکیم حساب

 و رفتم بنزین پمپ خود تا و برداشتم گالن یه و کردم پاک رو هام اشک

 درگیر خودم با.افتادم راه غم با و شدم سوار دوباره.خریدم بنزین یکم

 صبر و خریدم ساندویچ یه سریع.رسید ذهنم به فکری ناگهان که بودم

 .بشه تاریک کمی تا کردم

 که باالشهر های خیابون از یکی به رفتم ماشین شد،با تاریک که هوا

 پارک بود تاریک خیلی که ای گوشه رو ماشین.زد نمی پر هم پرنده

 ماشین تو همیشه که بالشتی و مسافرتی پتو.عقب پریدم سریع و کردم

 کشیدم رو پتو و کشیدم دراز عقب صندلی روی و برداشتم رو داشتم
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 تعویض و مو کردن باز مثل مسخره های عادت خداروشکر.سرم رو

 .خوردم نمی تکون اصال و خوابیدم می راحت هم خیلی.نداشتم لباس

 طبق و دادم قورت رو بغضم.کردم توکل خدا به و بستم رو هام چشم

 !بخیر شب:گفتم تنهام نکنم فکر اینکه برای همیشه عادت

 .گرفت نخواهم جوابی دونستم می هم خودم که درحالی
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 این اما،از جمعه روز.خوابیدم ماشین تو باز هم بعدش روز و بعد روز

 .بریدم کار

 اولین تو رو مقصدی،ماشین هیج بدون هم رفت،اون همه این از خسته

 رو سرم.داشت بدی سوز هوا ولی بود ظهر سر.کردم پارک خالی جای

 به شروع گله با.کردم ریختن اشک به شروع و گذاشتم فرمون روی

 شدم بکشم؟خسته زجر باید کی تا خدایا:کردم خدا با زدن حرف

 ادامه باید وضعیت این دیگه روز دی؟چند می عذابم اینقدر چرا...خدا

 معلوم.بشه ماشین تو حضورم متوجه یکی کی نیست باشه؟معلوم داشته

 بزار راهی به خودت خدایا.کنم زندگی پاک اینطور بتونم کی تا نیست

 و بیست داره که دونم می.نبودم خوبی ی بنده برات دونم می.پام جلو

 باهات نکردم سعی و نکردم صدات یکبار حتی که میشه سال پنج

 اما باشی کرده فراموشم ممکنه دونم می.بپرستمت حتی یا بزنم حرف

 و ببخش رو من بخشندگیت خاطر به خدایا.ای بخشنده تو شنیدم من

 .کن کمکم

 بلند رو سرم و شد باز هام اذان،چشم صدای با که بودم خودم حال تو

 و زنه می صدا رو من داره آسمانی نوای این کردم می حس.کردم

 منبع سمت به لرزید می دلم که حالی در.نکرده فراموشت خدا که میگه

 ُهری دلم لحظه مسجد،یه یه های گلدسته و گنبد دیدن با.برگشتم صدا



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 رو من دلم پای.مسجد به زدم زل و شد خشک هام اشک.پایین ریخت

 .برد مسجد در سمت به آرون های قدم با و کرد پیاده ماشین از

 به آروم.میرن مسجد از بخش یه به ها زن شدم متوجه شدم وارد وقتی

 .رفتم سمت اون

 نزدیک و بود حیاط وسط بزرگ حوض یه.شدم مسجد حیاط وارد

 بود مسجد برای بزرگ ساختمان یه.بود باغچه و درخت از پر دیوارها

 همراه.حیاط ته تقریبا تر کوچیک ساختمان یه و بهداشتی سرویس یه و

 رفتن،وارد می ساختمان از بخشی سمت به که ای چادری های زن

 .شدم مسجد ی زنانه بخش

 چی و کنم چیکار دونستم نمی.خونن می نماز جوری چه دونستم نمی

 رو هام دست.بودم شده عصبی بودم توجه بی اینقدر اینکه از.بگم باید

 ای گوشه ها فضایی آدم مثل تعجب با.ایستادم ای گوشه و کردم مشت

 به چادر های زن همزمان شدن راست و خم به تعجب با و بودم ایستاده

 .کردم می گوش مکبر صدای به و کردم می نگاه سر

 خارج مسجد از و کردن تا رو چادرهاشون ها زن شد تموم که نماز

 که شدم آقا حاج متوجه شدم خارج زنانه بخش از که همین.شدن می

 .کرد می صحبت ای نورانی و پیر مرد با و بود ایستاده ای گوشه

 و نماز درمورد میانسال آقای حاج همون از خواستم می شدم خوشحال

 مسجد.بشه تموم حرفش تا کردم صبر قصد همین با.بپرسم سوال اسالم

 حاال:گفت خنده با و رفت باال آقا حاج صدای که بود شده خالی تقریبا

 پرهیزگار؟ آقای کنی می چیکار رو مسجد یکی اون

 مثل هم رو اونجا تا کنه کمکم خدا انشاهلل.آقا حاج مسجد این مثل اونم_

 .دارم نگه اینجا

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۳] 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 بودم فهمیده حاال که مرد ی شانه روی رو دستش و زد لبخندی آقا حاج

 برم من نداری بنده با کاری اگه:گفت و پرهیزگاره،گذاشت آقا حاج

 .دارم عجله شدت به و دارم کاری چون

 .سالمت به برو نه:گفت و داد دست آقا حاج با پرهیزگار آقای

 صدا برتر پرهیزگار آقای.رفت و کرد خداحافظی زود خیلی آقا حاج

 .بریم بیاید حسین علی،امیر امیر:زد

 .پرهیزگار آقای سمت اومدن پسر دوتا بعد لحظه چند

 بود نورانی خیلی اش چهره که آقا این از گرفتم تصمیم و گرفتم نفسی

 .بپرسم سوال خوندن نماز ی نحوه مورد در

 تر طرف اون کمی که مردی سه سمت به استرس و سست های قدم با

 لرزید می که صدایی با و ایستادم جلوشون و رفتم بودن

 کنید؟ کمکم میشه...سالم:گفتم

 .کردم نگاه پرهیزگار آقای به سوال با

 .دخترم بله:گفت و گرفت شکل لبش روی ای پدرانه لبخند

 بریده بریده و کردم اطرافش پسر دوتا به نگاهی

 کنم؟ صحبت باهاتون...تنها...میشه:گفتم

 .انداختم پایین ممکن جای تا رو سرم و کشیدم نفسی

 منم کار تا ببندید رو درها برید حسین امیر علی امیر:گفت بلند آقا حاج

 .بشه تموم

 .بابا حاج چشم:گفت ها اون از یکی و انداختند نگاهی هم به پسر دوتا

 زیر به سر و دادم قورت رو دهانم آب.رفتن زود خیلی پسر دوتا

 بزن حرف راحت:شد قدم پیش کردن صحبت تو آقا حاج.ایستادم

 .دخترم
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 پته تته با.کردم نگاه مهربونش ی چهره به و آوردم باال رو سرم

 یاد من به میشه...میشه!نیستم بلد اما بخونم نماز خوام می من...من:گفتم

 حتی رو کار این امروز به کنم؟ صحبت خدا با باید چطور که بدید

 دونم نمی و هستم سختی خیلی موقعیت تو االن.ندادم انجام هم یکبار

 کنید؟ کمکم میشه...میشه.آقا حاج کنم چیکار

 دخترم؟ داری مشکلی چه:گفت مهربونی با آقا حاج

 یکی بودم منتظر بود وقت خیلی بودم،انگار سوال همین منتظر انگار

 گریه با.کنم باز پیشش رو دلم سفره منم و بپرسه ازم رو سوال این

 بی آقا حاج.خونم هم و برادر از اونم...ام خورده زخم آقا حاج:گفتم

 که ندارم رو کسی هیج درندشت شهر این تو پولم بی و پناه و پشت

 نمی دیگه...آقا حاج رسیدم بست بن به.ام درمونده آقا حاج.کنه کمکم

 به رو من یکی خورد،انگار مسجد این به چشمم وقتی.کنم چیکار دونم

 خدا منم خواست دلم دیدم رو همه خوندن نماز وقتی.کشوند سمت این

 برادر از که االن.بکنم رو کار این باید چطور دونم نمی اما.بپرستم رو

 یه و کشیده باال رو ارثم سهم ی همه اون که االن...خوردم زخم

 خدا پیش رو دستم خوام می ندارم زندگیم ی ادامه برای پول.قرون

 بخونم؟ نماز تا کنید می کمکم.کنم دراز

 همدردی به نگاهش ته.بود گرفته نم من ی گریه از آقا حاج های چشم

 .خورد می چشم به صادقانه

 .بیار آب یکم حسین امیر:گفت ژانر
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 آروم و خوردم آب کمی.داد من به و آورد آب لیوان یه پسرها از یکی

 .کردم نگاه آقا حاج منتظر،به.شدم تر
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 کمکت من دخترم نباش نگران:گفت و انداخت پایین رو سرش آقا حاج

 .کنم می

 واقعا؟:گفتم و کردم نگاه هاش چشم به

 بگیری وضو باید اول خوندن نماز برای.البته:گفت و زد لبخندی

 .کن دقت خوب.دخترم

 اول:گفت و کرد باز رو آب و رفت حوض آب شیر سمت به آقا حاج

 رو هات دست بعد.هللا اله قربه نماز برای گیرم می وضو بگو.کن نیت

 .بشور رو صورتت راست دست با و بشور

 یاد رو گفت می که هایی کار و دادم می گوش هاش حرف به دقت به

 بدم؟ انجام االن:گفتم شد تموم که کارش.گرفتم می

 ی وضوخانه تو بری باید شما.دخترم نه:گفت و داد تکون رو سرش

 .بگیری وضو و ها خانم

 که کارم.گرفتم وضو و رفتم وضوخانه سمت به و دادم تکون رو سرم

 شوقی با.بود ایستاده من منتظر متفکر آقا حاج.اومدم بیرون شد تموم

 .دادم انجام درست کنم فکر:گفتم ذوق با و رفتم جلو توصیف قابل غیر

 .بیا من با باشه:گفت و زد لبخندی

 کنم صبر لحظه چند که گفت بهم آقا حاج.شدیم مردانه بخش وارد باهم

 .شالم تو ببرم رو موهام ی همه میاد اون تا و

 شالم از مویی هیچ.کردم می نگاه ام چهره به و بودم ایستاده آینه جلوی

 دیدن از خودم.بود کرده جالب خیلی رو من چهره و بود نزده بیرون

 آقا حاج که کردم می نگاه صورتم به تعجب با و بودم متعجب چهره این

 .سمتم گرفت رو چادر کنه نگاهم اینکه بدون و برگشت چادر یه با

 و تر جلو سجاده،یکی دوتا که آقا حاج سمت به و کردم سر رو چادر

 بود نشسته جلویی ی سجاده روی و بود کرده پهن تر عقب یکی
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 حاج شد خوب:گفتم و ایستادم بود تر عقب که ای سجاده روی.برگشتم

 آقا؟

 احسن هللا فتبارک:گفت و انداخت ام چهره به نگاهی حاجی

 .میاد شما به چادر و حجاب چقدر دخترم ماشاهلل.الخالقین

 .زدم خجول لبخندی و انداختم پایین رو سرم

 .کن تکرار تو و خونم می بلند رو نماز من:گفت حاجی

 من و کرد شروع رو نماز آقا حاج.ایستادم سجاده روی و گفتم چشمی

 ام گریه شد تموم که نماز.کردم می تکرار رو گفت می چی هر هم

 گریه به شروع و گذاشتم مهر روی رو سرم ناخودآگاه.گرفت

 به.کردم می گله زندگیم از و بودم خودم حال تو چقدر دونم نمی.کردم

 از بعد و گرفتم نفسی.بیرون رفته آقا حاج و تنهام دیدم اومدم که خودم

 .رفتم بیرون در از سجاده و چادر کردن تا

 و رفتم جلو.بود شده خیره زمین به و بود ایستاده ای گوشه آقا حاج

 به روز هر بعد به امروز از.شدم آروم واقعا آقا حاج ممنون:گفتم بهش

 کنم؛امیدوارم نمی فراموش رو امروزتون لطف.بخونم نماز تا میام اینجا

 .بده بهتون رو عوضش خدا

 دخترم؟ میری کجا حاال:گفت و کرد نگاهم آقا حاج

 .دونم نمی هم خودم...آقا حاج دونم نمی:گفتم و کردم پوفی
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 چشم با آقا خداحافظ،حاج بگم خواستم که همین و زدم زبون رو لبم

 که شرطی به بگم بهت خوام می چیزی:گفت و کرد نگاهم مصمم هایی

 .کنی قبول

 .شماست با گوشم:گفتم و کردم نگاه آقا حاج به تعجب با
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 میشن خوشحال دخترم و خانم حاج.باش ما ی خونه مهمان روز چند_

 می خونه برای فکری یه بعد بمون اونجا روز چند تا.بشن آشنا تو با که

 قبوله؟.کنم

 نگاه بهم صداقت با آقا حاج.بود مونده باز ناگهانی پیشنهاد این از دهانم

 خواستم نمی اما کرد می مطمئن هاش حرف از رو من و کرد می

 زندگی تو خوام نمی آقا حاج نه:گفتم بنابراین.بشم حاجی زندگی مزاحم

 .کنم ایجاد مزاحمت شما

 مزاحمتی چه:گفت مهربونی لحن با و شد تر پررنگ اش پدرانه لبخند

 می ناراحت چون دخترم نه نگو...من ی راحله مثل هم دخترم؟تو

 حاال و کنی زندگی سالم بتونی تا داری نیاز یکی کمک به االن تو.شم

 فکر اصال.کنم کمک بهت من باید داده قرار من راه سر رو تو خدا که

 .هستم تو به کمک برای خدا طرف از ای وسیله من کن

 ...ولی:گفتم و انداختم پایین رو سرم

 قبوله؟.دخترم نیار کار تو چرا و اگر و اما دیگه_

 نگاهم جوری همین که افتادم بابام یاد.کردم نگاه مهربونش های چشم به

 می نگاهم داره پدرم کردم حس لحظه یه سال دو از بعد.کرد می

 !بابا حاج چشم:گفتم و شد پر هام چشم.کنه

 چشم اما شدم متعجب شد خارج دهانم از که لفظی از لحظه به هم خودم

 امیر...دخترم خوبه:گفت مهربونی با و زد برق آقا حاج های

 .شد دیر خونه بریم بیاید علی حسین،امیر

 بریم؟:گفت شون یکی و اومدن هم با آقا حاج پسر دوتا بعد کمی

 .بیاید باهم هم شما میام دخترم ماشین با من...آره:گفت آقا حاج

 .بابا حاج چشم:گفتن فقط اما شد درشت پسر هردو های چشم

 چیه؟ اسمت دخترم:گفت بابا حاج شدیم که ماشین سوار
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 .امینی ریحانه:گفتم و زدم لبخندی

 .داری قشنگی اسم چه به به:گفت و زد لبخندی بابا حاج

 ریحانه:گفت بابا حاج بعد کمی.شدم خیره رو روبه به و کردم سکوت

 .کن رانندگی سفید مزدای اون پشت خانم

 و کرد سکوت خونه به رسیدن تا بابا حاج.زدم استارت و گفتم چشمی

 به.نه یا درستیه کار بابا حاج ی خونه به رفتن که بودم فکر تو هم من

 .برم بابا حاج ی خونه از چاره راه کردن پیدا محض به دادم قول خودم

 متوسط های محله از یکی تو ثروتش وجود با اما!نبود فقیر بابا حاج

 همون پشت.شد می متر پونصد نهایتا اش خونه و نشست می باال به رو

 حیاط از گوشه یه و شدم اش خونه وارد بود پسرها برای که مزدا

 حاج همراه و شدم پیاده زیر به سر و خجالت با.کردم پارک رو ماشین

 کرم نمای با طبقه دو ی خونه.رفتیم ورودی در سمت به پسرها و بابا

 .بود باال ی طبقه در زیبایی بالکن و بزرگ های ای،پنجره قهوه
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 بهمن االن چون البته.درخت و باغچه از پر و بود متر صد هم حیاط

 از پر خالی های باغچه بهار تو مطمئنم ولی نبودن سبز کدوم هیچ بود

 .هللا یا:گفت بلند و کرد باز رو در بابا حاج.بشن گل

 .بفرمایید:رسید گوش به زن یه صدای

 .بفرمایید:گفت من به سرش،پسرش پشت و شد وارد بابا حاج

 و میانسال زن یه.شدم خونه وارد سرش پشت و انداختم پایین رو سرم

 خونه مردهای از پیشواز برای جوانی زن با همراه جوان دختر یه

 .سالم:گفت بابا حاج.بودن اومده
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 نمی چیزی هیچ ولی کردن می نگاه من به کنجکاوی با ها زن

 .سالم:گفتم لب زیر.پرسیدن

 آقا حاج.دخترم اومدی خوش:گفت و زد ای مادرانه لبخند خانم حاج

 کنی؟ نمی معرفی

 .هستن ما مهمون روزی چند خانم خانم،ریحانه فاطمه:گفت بابا حاج

 داخل بفرمائید.ما چشم روی قدمش:گفت و گرفت رو دستم خانم حاج

 ایستادید؟ در جلوی چرا

 زده خجالت.شدن خونه وارد هم پشت همه و شد خونه وارد بابا حاج

 رستگار بابا حاج ی خانواده.رفتم فرو مبل توی و نشستم ای گوشه

 پسر.سمیه اسم به داشت همسری امیرعلی،که بزرگش پسر از متشکل

 تر کوچک همه از راحله دخترشون و بود امیرحسین،مجرد اش دیگه

 .بود

 بیارم؟ جایی:گفت و کرد جمع به نگاهی خانم حاج

 .ام تشنه خیلی که من.خانم آره:گفت بابا حاج

 .آقا چشم:گفت و زد لبخندی خانم حاج

 بیرون چایی با بعد کمی و رفتن آشپزخونه به ریحانه و خانم حاج

 چای که کمی.نشست و کرد تعارف همه به رو جایی راحله.اومدن

 وقت تا بری خوای دخترم،می ریحانه:گفت من به رو بابا خوردم،حاج

 راحله؟ اتاق تو کنی استراحت ناهار

 .میشم ممنون:گفتم و شدم خوشحال پیشنهاد این از

 .کن راهنمایی اتاقت به رو خانم ریحانه جان راحله:گفت بابا حاج

 .بابا حاج چشم:گفت و ایستاد راحله

 شد ها اتاق از یکی وارد.رفتم باال یطبقه با راحله با همراه و شدم بلند

 .خانم داخل بفرمائید:گفت و
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 سبز بخش آرامش دکوراسیون دیدن با و شدم اتاقش وارد زده خجالت

 !خوشگله اتاقتون چقدر:گفتم ناخودآگاه.زدم لبخندی اتاقش رنگ

 .ممنون_

 .بکشید دراز و باشید راحت:گفت که نشستن تخت روی

 دونستم نمی اما حموم برم دارم نیاز که بگم خواستم و گرفتم نفسی

 .کن ولش...میشه...میشه:گفتم.کنم مطرح رو موضوع این چطور

 و زد مهربونی لبخند راحله.نشستم صندلی روی و شدم منصرف

 .بگید رودربایستی بدون:گفت

 کنم؟ استفاده حموم از تونم می:گفتم و دادم فرو رو دهانم آب

 .حتما:گفت و داد تکون رو سرش

 من.حمومه اونجا:گفت و کرد اشاره بود اتاقش تو که حموم در به سپس

 .باشید راحت شما.گذارم می ام تازه های لباس ار دست یه براتون

 به راضی نبود پدرتون اصرار اگه ببخشید ممنون:گفتم و گرفتم نفسی

 .نبودم اتون خانواده زحمت
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 .نکن تعارف وجه هیچ به پس نداره وجود زحمتی هیچ:گفت راحله

 که درحالی رفتم حموم سمت به آروم.ایستادم و انداختم پایین رو سرم

 باید چیکار بعد به االن از دونستم نمی و.بود شده مشوش خیلی افکارم

 .بکنم

********* 

 :امیرحسین
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 اتاقم مسجد،از بریم باید گفت می که بابا صدای همیشه،با معمول طبق

 بابا حاج سمت به امیرعلی با همراه و اومدم بیرون بود شرکت تو که

 .رفتیم

 مثل.رفتیم ماشین سمت به و زدیم بیرون شرکت از بابا حاج با همراه

 راه داشتیم تازه.نشست فرمون پشت امیرعلی و نشستم عقب همیشه،من

 الو؟:دادم جواب.بود راحله.خورد زنگ گوشیم که افتادیم می

 .داداش سالم_

 چطوری؟ راحله سالم_

 کجایی؟ ممنون مرسی_

 .مسجد ریم می داریم_

 مسجد؟ بیایم هم ما تا ما دنبال نمیاید میگه مامان_

 .بپرسم کن صبر_

 اینا؟ مامان دنبال ریم نمی:پرسیدم و کردم بابا حاج به رو

 .فردا انشاهلل.دیره بگو نه_

 رو خداحافظی،تسبیح از بعد و گفتم رو بود گفته بابا حاج که چیزی

 رسیدیم مسجد به بعد کمی.کردم فرستادن صلوات به شروع و برداشتم

 با صحبت مشغول رفتیم،بابا بیرون وقتی.خوندیم نماز معمول طبق و

 شرکت جدید قرارداد درمورد و گوشه یه رفتیم هم ما.کرد آقا حاج

 .کردیم صحبت

 دختر رفتیم،یه که همین.بریم که زد صدامون بابا حاج بعد کمی

 .سالم:گفت آروم و ایستاد جلومون

 یعنی که شدم متعجب کمی بود تنش توی که گرونی های لباس دیدن با

 بزنه حرف خصوصی بابا حاج با خواد می گفت وقتی اما.داره چیکار

 .بریم خواست آزمون بابا حاج اما.کردم تعجب بیشتر
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 کاری چه یعنی.افتادم دختر اون یاد به هم باز شدیم تنها که امیرعلی با

 گفت بلند بابا حاج که زدیم حرف باهم بیشتر بود؟کمی اومده که داشت

 .ببرم آب که

 می گریه داره دختره دیدم و بردم بابا حاج برای آب از پر لیوان یه

 و گرون های لباس این با دختر این بودم مونده.کردم تعجب هم باز.کنه

 مسجد این تو کاری چه و بابا حاج با ریخته،چیکار بیرون که موهایی

 داره؟

 میاد هم دختره فهمیدم وقتی بریم،و که زد صداشون بابا حاج وقتی

 از چیزی کسی و خونه رفتیم.کردم تعجب خیلی خیلی خیلی خونمون

 با همراه این ریحانه اسمش بودم فهمیده که دختره.نپرسید بابا حاج

 همه وقتی.نزد حرفی نیومد هم راحله وقتی تا بابا حاج.باال رفتن راحله

 .شد چیز همه کردن تعریف به شدیم،شروع جمع هم دور

 برش دلم.آورد رحم به رو دلم دختر این مورد در بابا حاج های حرف

 .کرده باهاش کاری چنین که داشت نامردی برادر چه.سوخت

 وقتی و کنم می تحقیق هاش حرف صحت درمورد من:گفت بابا حاج

 مراقبش موقع اون تا.کنم می کمکش گفته رو حقیقت که شدم مطمئن

 ی وظیفه این باشه گفته رو حقیقت اگه.دارید نگهش جا همین و باشید

 .بیاد سرش بالیی ندم اجازه و کنم کمکش که منه
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 و بزن بهش سر یه برو جان راحله.مصطفی حاج حتما:گفت مامان

 برو هم تو جان سمیه.نکنه غریبی احساس تا بزن حرف کمی باهاش

 .کنم می حاضر رو ناهار پسرا کمک با خودم من

 .چشم گفتن هم با و ایستادن سمیه و راحله
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 افکار که درحالی.مامان کمک رفتیم ماهم و شدن خارج حال از دو هر

 شده زندگیمون وارد ناگهانی که غریب و عجیب دختر این پی من

 .بود،بود

******** 

 :ریحانه

 و کردم می نگاه خودم به آیینه جلوی.شدم سرحال کردن حموم از بعد

 ببندمشون اینکه بدون شد تموم که کارم.زدم می شونه رو بلندم موهای

 رو هام چشم و نشستم صندلی روی.بشه خشک کمی تا گذاشتم باز

 با.پریدم جا از در بازشدن صدای با که گرفتم می نفسی داشتم تازه.بستم

 .بزنم لبخندی کردم سعی سمیه و راحله دیدن

 چه.باشه عافیت:گفت راحله.بستن رو در و شدن اتاق وارد هردو

 .داری خوشگلی موهای

 و نشست تخت روی سمیه.کردم سکوت دوباره و گفتم ممنونی

 .نکن غریبی وجه هیچ به.عزیزم بدون خودت ی خونه رو اینجا:گفت

 باز رو حرف سر راحله.کردم سکوت و کردم زمزمه ممنونی هم باز

 عزیزم؟ سالته چند:کرد

 .سال پنج و بیست_

 خوندی؟ چی.سنیم هم پس_

 موندم سرپا برای باید چون.کنم ولش شدم مجبور اما خوندم ژنتیک_

 برای.نمیده رو زندگی کفاف وقت نیمه کارهای حقوق و کردم می کار

 خوندی؟ چی تو.کنم زندگی پاک فقط تا کردم ولش همین

 .خوندم داخلی دکوراسیون طراحی من_

 شنیدیم بابا حاج از کمابیش:گفت سمیه که کردم سکوت و زدم لبخندی

 بزنی؟ حرف باهامون کمی خوای می.افتاده برات اتفاقی چه
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 به رو چیز همه بابا حاج شد نمی باورم.کردم نگاه سمیه به تعجب با

 بگم اگه:گفتم و زدم لبخندی حال این با.باشه گفته بهشون سرعت این

 نمیاد؟ درد سرتون

 و باش راحت.نه که البته:گفت و گرفت رو دستم مهربونی با راحله

 .بگو خودت از برامون

 که همین.کردم زندگیم داستان کردن تعریف به شروع و کشیدم آهی

 با.شدم راحله و سمیه اشکی های چشم متوجه شد تموم هام حرف

 کنید؟ می گریه من خاطر به:گفتم تعجب

 داری انگیزی غم خیلی سرنوشت:گفت و گرفت رو دستم راحله

 بکنه؟ باهات کاری چنین اومد دلش برادرت چطور.ریحانه

 کاری جزای خودش...خدا به سپردمش...دونم نمی:گفتم و کشیدم آهی

 .گیره می خدا از رو کرده من با که

 فکر.بگو من به خواستی کمکی اگه بعد به این از...متاسفم:گفت سمیه

 .خواهرتم من که کن

 دونم می م نبود بابا حاج کمک اگه.ممنونم:گفتم و دادم تکون رو سرم

 .بودم کجا االن

 همین نکردی پیدا ای چاره راه وقتی تا.اینجا اومدی که کردی خوب_

 .ریحانه بمون جا

 راه اگه.نبودم اتون خانواده زحمت به راضی.ممنونم:گفتم و گرفتم نفسی

 .کردم نمی رو کار این وقت هیچ شاید داشتم ای چاره
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 .ها میشیم ناراحت.نزن رو ها حرف این:گفت تشر با سمیه
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 خانم حاج لحظه همین در.انداختم پایین رو سرم هم باز و کردم سکوت

 من دست و ایستاد سمیه.حاضره ناهار دخترا:گفت و کرد باز رو در

 دلم ته اما بپزم غذا که کنم می اصرار من اینکه با:گفت و کشید رو

 شما دستپخت آخه.مادرشون کنید نمی قبول شما که خوشحالم خیلی

 .میگم چی من که فهمه می بخوره غذا یکم ریحانه حاال.تکه

 .طوره همین حتما:گفتم و زدم لبخندی

 میز پشت همه.بود مرغ با پلو زرشک امروز غذای.پایین رفتیم هم با

 حق.کردم مزه مزه و کشیدم غذا کمی.کردن خوردن به شروع و نشستن

 هم امون خونه آشپز غذای از حتی خانم حاج غذای.بود راحله با

 که کردم می فکر منم کرد می آشپزی مادرم اگه شاید.بود تر خوشمزه

 و کرد می خانومی پدرم ی خونه تو من مادر اما تکه دنیا تو اون غذای

 من به مادرم همیشه که چیزی همون دقیقا.زد نمی سفید و سیاه به دست

 تو و کنم می ازدواج هم من روزی گفت می همیشه مادر.گفت می

 راست و خم جلوم ها خدمتکار و کنم می خانومی خودم ی خونه

 وعده بهم و بودم دیده عمرم تمام در که بود چیزی این اینکه با.میشن

 داشتم دوست من.نبود این داشتم دوست من که چیزی بود،اما شده داده

 داشته بابا حاج ی خونه از کوچکتر کمی متوسط،شاید ی خونه یه

 هراز.بپزم غذا و کنم کار تونم می که جایی تا خودم که ای خونه.باشم

 حالم کمک تا بگیرم خدمتکار نفر دو یکی میدم مهمونی که گاهی چند

 شب اما.کنیم مرتب رو خونه باهم و بگیرم خدمتکار سه دو گاهی.بشن

 تو برم و کنم آماده جایی براش میاد،خودم سرکار از همسرم وقتی...ها

 هم از روزانه مسائل مورد در کمی و بخوریم چای باهم.بغلش

 سر ببرم و بکشم رو پختم زحمت هزار با که غذایی...بعد.بپرسیم

 تهش و کنه تشکر غذا بابت ازم و بخنده همسرم.چیدم سلیقه با که میزی

 که چیزی.خواستم می رو چیزی چنین من.بود عالی همیشه مثل که بگه

 .رسم نمی بهش دونم می حاال
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 بیرون فکر نشست،از بود میز روی که راستم دست روی که دستی با

 نگرانی با.کردم نگاه بود گرفته رو دستم که راحله به و اومدم

 خوبی؟:گفت

 من:گفتم و زدم پس رو افکارم و کردم بسته و باز رو هام چشم

 چطور؟...خوبم

 .نشنیدی اما زد صدات دوبار یکی مامان_

 داشتید؟ باهام کاری خانم حاج.بودم فکر تو کمی خوام می معذرت_

 .دخترم نکن بکش؛تعارف غذا بیشتر کمی:گفت مهربونی با خانم حاج

 شما کشم می من چشم.است خوشمزه خیلی نکنه درد دستتون_

 .بفرمائید

 آقایون هم باز و برگشت عادی حالت به همه نگران ی چهره حالت

 با گاهی چند هراز خانم حاج.گرفتن سر از رو کار درمورد صحبت

 نیمه و کشید نمی کار از دست هم جمعه که شماها:گفت می اعتراض

 .نزنید حرف کار از دیگه سفره سر کنید،خواهشا می کار وقت

 شنوا؟ گوش کو اما
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 خو سمیه و راحله با بودم،خیلی بابا حاج ی خونه که ای هفته یک طی

 می زندگی باال ی امیرعلی،طبقه شوهرش با همراه سمیه.بودم گرفته

 راحله.نداشتن بچه هنوز و بودن کرده ازدواج که بود دوسال.کردن

 نکنه پیدا رو مناسبی فرد وقتی تا که گفت می و بود مجرد هنوز

 می فقط.نداشتم درستی اما،اطالعات امیرحسین از.کنه نمی ازدواج

 .مجرده که دونستم
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 ازدواج هم با که بود سال سی و بودن هم عاشق بابا حاج و خانم حاج

 که درحالی.بودن مذهبی ی خانواده بابا،یه حاج خانواده.بودن کرده

 حاج اما نبودن دین و مذهب بند و قید تو اصال خانم حاج ی خانواده

 حاج با وقتی.گذشت چیز همه از که بود آقا حاج عاشق قدری به خانم

 نماز به شروع و داد اهمیت مذهب و دین به هم کرد،اون ازدواج بابا

 .کرد خدا پرستیدن و خوندن

 کنارشون ابد تا داشتم دوست که بودن مهربون قدری به خانواده این

 مزاحم یه خانواده این بین من که دونستم می اما.کنم زندگی و بمونم

 .نیستم بیشتر

 پیش شام خوردن از هفته،بعد یک از بعد رو رفتنم حرف باالخره

 و گرفتم نفسی خوردن می چای داشتن سکوت در همه وقتی.کشیدم

 .بگم خواستم می چیزی یه ببخشید:گفتم

 چیزی:گفت مهربونی با خانم حاج و دوختن چشم من منتظر،به همه

 دخترم؟ شده

 این تو.خانم حاج دارم حضور اینجا که شده هفته امروز،یک به تا_

 مزاحمت این بابا رو من.کردم اذیتتون و دادم زحمتتون خیلی مدت

 .برم که وقتشه کنم می فکر دیگه اما ببخشید

 بری؟ کجا:گفت و پرید جا از راحله

 جوری همین نیست هم درست اما.دونم نمی هم خودم راستش خب_

 .نکنم کاری هیچ و کنم زندگی اینجا

 خونه به من.بمون اینجا روزی چند دخترم:گفت و کرد نگاهم بابا حاج

 .کنم پیدا برات خوب ی

 پولش شما که کنم قبول تونم نمی و ندارم پولی هیچ من اما:گفتم سریع

 .بدید رو
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 تو.نیست لجبازی و تعارف وقت دخترم:گفت و کرد اخمی بابا حاج

 گذاشته،من من مقابل رو تو خدا که وقتی.داری نیاز یکی کمک به االن

 .نکنم کمکت که نخواه من از.کنم کمکت باید

 که کنم قبول تونم نمی من.باشم شما دوش روی باری خوام نمی...اما_

 .بدید رو من ی خونه پول شما

 .دخترم نکن لجبازی_

 براش خودم که کنم زندگی جایی تو تونم نمی.بابا حاج نیست لجبازی_

 .کنم قبول تونم نمی.نکشیدم زحمت ای ذره

 ناگهانی بابا حاج که زد نمی حرفی کس هیچ.کرد سکوت کمی بابا حاج

 اتاق یه.داره نگهش تمیز که داره سرایدار یه به نیاز...مسجد:گفت

 زندگی برای رو اونجا باشی نداشته مخالفتی اگه...داره هم کوچیک

 دخترم؟ چیه نظرت.کنم آماده کردن

 چنین که کردم نمی باور.کردم نگاه بابا حاج به درشت های چشم با

 .رفتم فرو فکر به و دادم قورت رو دهانم آب.باشه داده بهم پیشنهادی
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 می بابا حاج ی خونه از اگه.نداشتم خونه خریدن برای پولی هیچ من

 برام بابا حاج کردم می قبول اگه.بیاد سرم بدی بالهای بود ممکن رفتم

 که پیشنهادی این اما شدم می زده خجالت و شرمنده واقعا بخره خونه

 این با اما.بود آل ایده من شرایط با کسی برای واقعا بود داده بابا حاج

 هیچ من:گفتم و کردم نگاهش.نداشتم خونه پیش برای پولی بازهم حال

 ...شرایط این با خوام نمی.ندارم پیش برای پولی

 به بود قرار:گفت و کرد قطع رو حرفم بار اولین برای بابا حاج

 پول عنوان به و نمیدم رو حقوق اون من.بدیم ناچیزی حقوق سرایدار
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 عصبی رو من واقعا کنی رد بخوای اگه.میدارم نگه خودم پیش،پیش

 .کنی می

 درخواست این کردن قبول جز ای چاره هیچ.انداختم پایین رو سرم

 صدایی با کردم می نگاه بابا حاج به پر های چشم با که درحالی.نداشتم

 ممنونم،به ازتون...بابا حاج باشه:گفتم لرزید می بغض تاثیر از که

 حیرانش باید چطور دونم نمی.کردید من به که کمک همه این خاطر

 حاج بده بهتون رو کارهاتون پاداش خدا که کنم دعا تونم می فقط.کنم

 .کردید پدری من حق در واقعا.ممنونم...بابا

 کاری من:گفت مهربونی با و بست نقش بابا حاج های لب روی لبخندی

 قبول تو اما کنم آماده خوب ی خونه یه برات خواستم کی.دخترم نکردم

 .کنیم می امتحان رو چاره راه آخرین این پس.کنی نمی

 مونده می جا همین کاش ای:گفت خانم حاج.کردم سکوت و گرفتم نفسی

 .کردیم عادت بهت خیلی کم مدت این تو.دخترم

 نمی اما دارید محبت من به نسبت اینقدر که خانم حاج لطفتونه نظر_

 .کنم ایجاد تداخل زندگیتون تو خوام

 تو.ریحانه نزن ها حرف این تداخل؟از:گفت و نشست کنارم راحله

 .کردی نمی ایجاد تداخل ما زندگی تو اصال

 .کردم سکوت و انداختم پایین رو سرم

********** 

 :امیرحسین

 که بود گذشته خونه تو غریب و عجیب دختر این حضور از هفته یک

 تحقیق درموردش من:گفت و کرد جمع جا یک رو همه بابا

 ما مثل تا صد تونن می که هستن پولدار اونقدر امینی ی خانواده.کردم

 کاله رو سرش و کرد ظلم بهش برادرش بود ریحانه با حق.بخرن رو

 .کنم کمکش که منه ی وظیفه این حاال.گذاشت
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 کرده؟ باهاش کاری چنین برادرش واقعا یعنی:گفتم تعجب با

 حقیقت:گفت و داد تکون تاسف ی نشونه به رو سرش بابا حاج

 آدم حتی.بکشن هم آدم حاضرن حتی پول خاطر به ها آدم گاهی.داره

 و دوره این تو.کنن می قربانی پول خاطر به رو خونشون هم های

 .میشه عادی کم کم داره ها چیز این زمونه

 می رو شام از بعد چایی داشتن همه و بود شده شب

 رو سکوت کمی صدای با ریحانه که بودن کرده سکوت.همه.خوردن

 متعجب کارش این از خیلی.کشید پیش رو رفتنش موضوع و شکست

 حتی اون.گرفت شکل درمن بهش نسبت زیادی احترام احساس و شدم

 .باشه ما مزاحم خواست نمی داشت که وضعیتی با
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 طرز از نکرد،بیشتر قبول اون و میده رو اش خونه پول گفت بابا وقتی

 ما خواست نمی که بود مهربون و مالحظه با خیلی.اومد خوشم رفتارش

 کوچیک اتاق با رو اون تونست بابا باالخره.بندازه زحمت تو رو

 به شد،همه درست چیز همه که وقتی.کنه راضی مسجد سرایداری

 چشم که همین.کشیدم دراز تخت روی و شدم اتاقم وارد.رفتن اتاقشون

 باز رو هام چشم سریع.پیچید گوشم تو ریحانه صدای بستم رو هام

 افتادم؟ اون یاد به چرا گفتم خودم با و کردم

 این چرا یعنی.برم بیرون دختر این فکر از تا دادم تکون رو سرم سریع

 زنی هیچ سنت که ندادم اجازه افکارم به حاال تا که افتاد؟من اتفاق

 شناختمش،اینقدر می که شد نمی هم روز ده که دختر این چرا پس.بره

 کرده؟ خودش درگیر رو من

 تمیز رو اتاق تا ببرم رو یکی و برم که خواست من از بابا بعد روز

 نماز از قبل تا و مسجد بردمش و کردم پیدا کارگر یه.کنه
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 با بابا حاج.انداخت برق رو جا همه و شد تموم اتاق مغرب،کارهای

 بزارم و کنم تسویه کارگر با که گذاشت و داد رضایت اتاق دیدن

 واقعا.کنم استراحت و خونه برم که داد اجازه هم خودم به باالخره.بره

 خراب انباری که مدتی تو متری،که بیست اتاق اون.بودم شده خسته

 لوازم و ها دیگ از بود پر شد می استفاده انباری عنوان بود،به شده

 اتاق خود.کثیفی و خاک و گرد از پر هم اشون همه.مسجد ضروری

 از بود شده پر جا همه و بود کثیف قدری به.بهتره نگم هیچی که هم رو

 دستت وسایل رو زدی می انگشت به که عنکبوت تار و خاک و گرد

 .خاک تو رفت می متری دو

 و افتادم تخت وسایل،روی و ها دیگ کردن بلند خاطر به خستگی از

 کارها این چرا دونم نمی.نداشتم رو گرفتن دوش و شدن بلند جون حتی

 بره؟ که نگفت امیرعلی به بابا دادم؟چرا می انجام باید من رو

 حال هر به.شدم پشیمون کردم،ازش فکری چنین که سرعت همون به

 .بود واجب هم افکارم توی حتی احترامش و بود بزرگم برادر اون

 تا کردم پیدا کش سیم یه اول.بود تری سخت مراتب به روز بعد روز

 ظرفشویی یه و کش لوله سراغ رفتم بعد.کنه بررسی رو اتاق کشی سیم

 رو گاز ی لوله کارهای تا آوردم رو یکی هم بعد.گذاشت گوشه یه

 کوفته و خسته هم شب آخر.کنه درست بخاری و کوچیک گاز یه برای

 .رفتم خونه به

 استراحت روز دو.کنه رنگ رو سقف و دیوار تا آوردم نقاش بعد روز

 کار کاشی یه هم بعد.بره بدش بوی و بشه خشک ها رنگ تا کردیم

 هم تا بود خالی اتاق که روزی سه طی.کنه کاشی رو کف تا آوردم

 وسایل تا رفتیم مامان با بشن سفت ها کاشی و بره کامال رنگ بوی

 .کنیم تهیه رو ساده زندگی یه برای نیاز مورد

 به.شدم متعجب شده کامل اتاق دیدن از شد،خودم تموم کارمون وقتی

 .بود آماده ساده زندگی یه برای چیز همه.نگو که بود شده خوب قدری
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 :ریحانه

 گذشته روزی هفت شش بود داده پیشنهادی چنین بابا حاج که روزی از

 زندگی مسجد رم نمی چرا که پرسیدم می سمیه و راحله از مرتبا.بود

 کنم؟

 حاج خود تا بمونم منتظر و کنم صبر بیشتر کمی گفتن می فقط هم اونا

 .ببره جدیدم ی خونه به رو من بابا

 تو رفتم وقتی پرسیدم می راحله از بودم خونه که مدتی طی البته

 بدم؟ انجام باید کارهایی مسجد،چه

 فقط و کنم کاری نیست الزم که گفت می مرتب مهربونی با راحله

 .شدم می پاپی هی من اما کنم زندگی اونجا بهتره

 کاله رو سرم همه نوعی به.نگرفتم کس هیچ از جوابی اما،هیچ تهش

 باید که هایی کار فکر از تونستم می من مگه اما نکنم کار که گذاشتن

 بیام؟ بیرون دادم می انجام

 تا شده آماده چیز همه که گفت اذان نزدیک بابا.بعد،حاج روز باالخره

 باالخره.بودم شده خوشحال خیلی.کنم زندگی جدیدم ی خونه تو و برم

 می جورایی،حس یه.کنم زندگی اونجا و بمونم مسجد تو تونستم می

 وصف شعفی بود شده باعث این و میشم تر نزدیک خدا به دارم کردم

 راحله با که رو ای ملی چادر و شدم حاضر عجله با.باشم داشته ناپذیر

 از بعد و بردم شال داخل رو موهام ی همه.کردم سر رو بودم خریده

 که اتاقی.انداختم اتاق به نگاهی و برگشتم اتاق سمت کیف،به برداشتن

 و بودم گرفته خو بهش که اتاقی.بود گرفته تعلق من به مدت این طی

 .ناراحت هم و بودم خوشحال رفتن از هم.داشتم دوستش خیلی
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 و اتاق از یکبار من.گرفتم اتاق از رو نگاهم و دادم قورت رو بغضم

 گذشته از تر سخت بار این نباید پس کندم دل خودم واقعی ی خونه

 .بریم:گفتم اطراف به نگاه بدون و شدم حال وارد سریع.باشه

 و.بخونن رو عصر و ظهر نماز تا مسجد بیان بود قرار همه امروز

 بابت این از و کردن می همراهی جدیدم ی خونه تا رو من همه یعنی

 .بودم شده خوشحال چقدر

 اطرافم به توجهی هیچ.بود کوتاه برام مسجد تا خونه ی ساعته نیم مسیر

 که جاهایی از همیشه باید چرا که بود این پی فکرم تمام و نداشتم

 رفتنه؟ سرنوشتم همیشه چرا.برم دارم آرامش توشون

 با.نشن اشک به تبدیل تا زدم پس رو افکارم سریع مسجد به رسیدن با

 ای فیروزه گنبد به نگاهم تا ولی شدم پیاده ماشین از تصنعی لبخندی

 بودم مجبور که نداره اشکال.شد سرازیر دلم به خورد،آرامش مسجد

 هزاران حاضرم میشه ختم بهشتی همچین به هام رفتن ته بدونم برم،اگه

 .برم و بکنم دل بار

 ظهر نماز خوندن از بعد.بخونیم نماز تا رفتیم اول و شدیم مسجد وارد

 بابا پرهیزگار،حاج آقا حاج ی خانواده جز همه رفتن از بعد عصر،و و

 .نباشه کم چیزی که ببین،ببین رو ات خونه بریم خب:گفت و اومد جلو

 هم حاال تا.بابا حاج عالیه مطمئنم باشه که هرچی:گفتم و زدم لبخندی

 .شدم شما مزاحم خیلی

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۶] 

 حرف مزاحمت از دیگه یکبار ریحانه خدا به:گفت عصبانیت با سمیه

 !کنم می ات خفه و حوض آب زیر برم می رو سرت بزنی

 روی رو لبخند و شد گم جمع ی خنده صدای تو گفتنم خشن چه اوه اوه

 می نگاه هام روز این داشتنی دوست جمع به داشتم.آورد کش هام لب
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 خب:گفت بود خواهر به برادر لحن شبیه که لحنی با امیرعلی که کردم

 چیکار امیرحسین و مامان و بابا حاج ببینیم بهتره...خانم ریحانه خب

 .انباری این با کردن

 در شدن باز منتظر و شد دوخته رنگ سفید و فلزی در به مشتاقم نگاه

 رو اتاق که بقیه و من های چشم شدن همان،درشت در شدن باز.شدم

 .همان بودن ندیده

 با اتاق کف و بودن شده سفید ها کوچیک،دیوار و متری بیست اتاق تو

 تخت ی کاناپه یه روم روبه.بود شده پوشیده گردویی خوشگل فرش

 که کوچیکی تلوزیون با همراه.پتو و بالشت تا چند و بود ای قهوه شوی

 یه و ظرفشویی و کوچیک گاز یه هم ورودی در کنار.بود میز یه روی

 جاخوش اتاق گوشه هم کوچیک بخاری یه.بود کوچولو خیلی یخچال

 دوسال این تو که جایی هر از متری،بیشتر بیست اتاق این.بود کرده

 پام از رو هام کفش.کرد می القا رو خونه حس بهم داشتم سکونت توش

 دست و رفتم مبل سمت به آروم.متریم بیست اتاق تو گذاشتم قدم و کندم

 تشکرم تمام اشک،با ی پرده پشت از و گرفتم نفسی.مبل روی کشیدم

 ببوسم خواست دلم.کردم نگاه بابا حاج به بودم ریخته چشمم توی که

 رفتم که همین اما بود داده نجاتم گرگ همه اون بین از که رو دستی

 های دونه به که نگاهم.رو نامحرمی محرم آوردم یاد به شدم خم و جلو

 نیمه های انگشت بین که بابا حاج خوشرنگ آبی تسبیح درشت تقریبا

 های ثواب حجم به کرد می اضافه و شد می پایین و باال اش چروکیده

 کردم بلند که سر.تسبیحش به زدم بوسه و کردم خم خورد،سر مرد این

 دنیا در یک:گفتم و زدم لبخندی دیدم هاش چشم تو رو رضایت برق و

 از خدا...برام کردی پدری.بابا حاج بشه نصیبت آخرت در هزار و

 .بابا حاج نکنه کمت بزرگی

 بدون پدرت رو من:گفت و زد تری پررنگ لبخند بابا حاج

 رو من هم دونم،تو می راحله مثل رو تو من که جور همون.دخترم

 باشه؟.بگو من به خواستی چیزی هروقت و بدون پدرت
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 روی رو خودش راه هام چشم تو شده جمع اشک باالخره و زدم پلکی

 که درسته:گفتم خنده با و گرفتم نفسی.ریخت فرو و کرد پیدا ام گونه

 .داخل بفرمائید اما شماست برای اینجا

 که بهشتی تو گذاشت پا همه از اول و درآورد رو هاش کفش بابا حاج

 اجاره تو.دخترم خداست خونه این صاحب:گفت و بود ساخته من برای

 .خودشی نشین

 ظرفی ببینم تا رفتم می دیواری کوچیک کابینت سمت به که درحالی

 من به تازه و بود خریده قبل از راحله که ای شیرینی خوردن برای

 الیق که باشم خوب اونقدر کنم نمی فکر:نه،گفتم یا هست بود داده نشون

 .باشم خدا نشینی اجاره

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۶] 

 به و رو،برداشتم زد برق هام چشم تو بودن نو شدت از که هایی بشقاب

 روی بعضی و بودن نشسته کاناپه روی بعضی که بقیه سمت

 بابا حاج گذاشتم می بشقاب یه کسی هر جلوی که درحالی و زمین،رفتم

 رو هوات خدا میده نشون اتاق این تو حضورت که فعال:داد رو جوابم

 .ات گذشته خطاهای خاطر به بخشیده تورو خدا.داره

 طرف بار زدن،این تعارف درحال برداشتم رو شیرینی و زدم لبخندی

 همه این واقعا:گفتم و رفته نشونه زدن حرف برای رو خانم حاج

 از کمتر خیلی با من.خانم حاج نبود الزم اتاق این و من برای تدارکات

 .ساختم هم اینا

 من به اگه تازه.جان ریحانه بود زندگی یه نیاز مورد لوازم اش همه_

 ی اجازه امیرحسین اما کردم می پر تو راحتی برای رو اینجا که بود

 .نمیشه جا که گفت و نداد رو این از بیشتر
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 حق:گفتم نشستم می راحله زمین،کنار روی که درحالی و زدم لبخندی

 رنگ رو اینجا چرا.افتادید زحمت به واقعا خانم حاج ولی.ایشونه با

 .نبود الزم واقعا هزینه همه کردید؟این کاشی و زدید

 لوازم فقط من کرده رو کارها ی همه امیرحسین وهلل:گفت جانم حاج

 .خریدم رو نیاز مورد

 و کردم نگاه خانم حاج کوچیک پسر به بار،مستقیم اولین برای

 چی برای هزینه همه این.امیرحسین آقا شدم زحمتتون باعث خیلی:گفتم

 هم ها این از کمتر خیلی با من.بود اضافه خرج اش همه خدا بود؟به

 .ساختم

 از پر البته و صالبت پر و آروم تن همون با و انداخت باال ای نشونه

 بود سپرده بهم بابا حاج که دادم انجام رو کاری فقط من:گفت احترام

 کارگر داد نمی رضایت دید نمی رو کار اتمام تا تازه.بدم انجامش عالی

 رو بگه بهم بابا حاج که هرکاری.نبود مزاحمتی هیچ درضمن.برن ها

 .باشه اومده خودشون اتاق از امیدوارم.میدم انجام وظیفه یه مثل

 یاد توش بار اولین برای که مسجدیه این توی که اتاقی اتاق،این این_

 یکی اگه حتی.بهشته خود من برای مکان کنم،این صحبت خدا با گرفتم

 .قصره تو زندگی مثل من نبود،برای لوازم این از

 برای بزارید رو نامعقول های تعارف این...خوبه خوبه:گفت راحله

 جوری یه.ریخت تنم گوشت همه کردید پاره تیکه تعارف بس از.بعد

 .بینیدمی رو همدیگه که اوله بار انگار کنید می رفتار

 میشیم الل ما اصال...چشم:گفتم و زدم بدخلقیش همه این به لبخندی

 خوبه؟

 خانم حاج باالخره.شد سرگرم شیرینش با هرکسی و گفت ای خدانکنه

 و کشید آغوش به رو من خانم حاج.ایستادن همه و کردن رفتن عزم اینا

 ترسی؟ نمی تنهایی:گفت
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 .خانم حاج کسم همه شده تنهایی که دوساله:گفتم و زدم لبخندی

 بابت کرد خون خودم از رو دلم لحظه یه و دوید خانم حاج نگاه تو غم

 .شدم خانم حاج رنج باعث و زدم که حرفی

 که اینجا.میشدی پیاده شیطون خر از کاش ای:گفت و اومد جلوتر سمیه

 .میشیم نگرانت باشی

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۶] 

 .موندی می خونه کاش ای.است سمیه با حق آره:گفت هم راحله

 غم حجم این از تا بازی مسخره فاز تو بزنم کردم حرف،سعی این با

 نمی بگم اگه:گفتم و کردم نگاه سمیه به چپ چپ.بشه کم نگاهشون

 .حوض آب زیر ببره رو سرم سمیه ترسم می بشم مزاحم خوام

 راحت خیالم شد باعث و نشست جمع لب روی کمرنگی لبخند

 حیاط و موندم من و رفتن مسجد از همه زحمت هزار با باالخره.بشه

 سمت به ذوق سرانجام،با و چرخوندم مسجد تو رو نگاهم.مسجد بزرگ

 بود متر بیست فقط اینکه با.کردم جا همه دیدن به شروع و رفتم اتاق

 تلوزیون به و نشستم ام کاناپه روی.دلخوشیم تمام بود شده جا این اما

 که بود وسایل،چیزی همین با اتاق این برای چیدمان بهترین.کردم نگاه

 .بود کرده درستش سلیقه نهایت با خانم حاج

 ناگهانی هوس یا.ندارم ناهاری هیچ افتاد یادم و کردم ساعت به نگاهی

 بیرون مسجد پشتی در از و شدم حاضر گرم،سریع پیتزای یه خوردن

 یه به رو و تره امن پشتی در بود گفته که راحله های حرف طبق.رفتم

 قبل بابا حاج که کلیدهایی.کنه نمی توجه من به کسی که بزرگه خیابون

 خیابون انتهای سمت به و برداشتم رو بود داده بهم رفتن از

 مغازه هر و بود بزرگ خیلی خیابون ریحانه قول به خوشبختانه.رفتم
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 و فروشی لباس دوتا یکی و مارکت سوپر و فود فست از اعم ای

 .داشت خورد،وجود می چشم به کوچه تو فروشی میوه همچنین

 مخصوص اطراف،پیتزای به توجه بدون و فود فست ی مغازه تو رفتم

 توی های بازی ی واسطه به که ای دقیقه بیست طی و دادم سفارش رو

 بدون رو شد،پولش حاضر که غذا.نشستم جا اون تو گذشت زود گوشیم

 یا نوشابه خریدن بدون به و کردم پرداخت پولم کمبود به توجه

 به لرز با.بستم رو در و شدم اتاق وارد.رفتم خونه سمت دلستری،به

 .خریدم جون به رو دلچسبش گرمای و رفتم کوچیک بخاری سمت

 زدم بیرون خونه از نداشتم،وقتی درمونی و درست زمستونی لباس

 ای بهاری های لباس داشتم خودم با که هایی لباس ی همه و بود بهار

 پول شدم مجبور سرما فرط پیش،از سال دو.شد می پیدا کمدم تو که بود

 است پاره و رفته رو و رنگ بس از حاال که بخرم پالتو یه و کنم جمع

 وقتی اما هستم چادری االن گرچه.بپوشمش بیرون نمیشه روم که

 قسمت یکی ممکنه کنمش خارج تنم از بشم مجبور جایی و بپوشمش

 دادم می ترجیح پس.بیشه خجالتم باعث و ببینه رو اش شده پاره های

 بزنم گول خوبه امروز هوا یا نیستم سرمایی مثل هایی حرف با رو بقیه

 می لرزم کوچیک باد یه با چقدر ام،که سرمایی چقدر که ندونن و

 اینکه مسجد،از ی زنانه های دستشویی بین حمومم که حاال که.گیره

 باعث برم راه بهمن سرمای تو خیس بدن و تن با رو متر چند مجبورم

 .سرما شدت از بشم سردرد و بگیرم لرز چقدر میشه

 و بغض یه به میشد منجر تهش که افکار این تا دادم تکون رو سرم

 زندگیم،شروع تمام بیخیال و برداشتم رو پیتزا.بشه دور سرم گریه،از

 می سالی دو خوردمش که آخری بار از که کردم پیتزایی خوردن به

 .گذشت

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۷] 
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 می که بود صاحبکارم.خورد زنگ شد،گوشیم تموم که پیتزا خوردن

 اخراجم سرکار نرم فردا از اگه و شده زیاد هام مرخصی تعداد گفت

 شادی ی درجه و کردم صدام چاشنی شرمندگی و التماس کمی.کنه می

 گردم برمی فردا از که گفتم و کردم کم خیلی رو خونه دیدن

 شد،به قطع که تلفن.کرد قطع رو گوشی غر غر کلی با هم اون.سرکار

 تمیز رو اینجا تونم می که باشه روزی آخرین امروز ممکنه آوردم یاد

 باید گفت می هی اومدنم از قبل خانم حاج که رو ها جمعه اگه البته.کنم

 .بگیریم فاکتور رو پیشش برم

 بستن از بعد و کردم عوض راحت های لباس با رو هام لباس اول

 هنوزم.شدم خارج اتاق از هللا بسم سرم،با روی شال انداختن و موهام

 گیج های آدم مثل.نداشتم مسجد تو کار انجام بابت درستی اطالعات

 شروع باید کاری چه از حاال دونستم نمی و کردم می نگاه رو اطرافم

 وقتی.ها خانم ورودی سمت رفتم ناخودآگاه و کشیدم عمیقی نفس.کنم

 که کمدی روی شده مچاله و تا بدون چادرهای حجم شدم،متوجه وارد

 رو همه و چادرها سراغ رفتم و زدم لبخندی.شدم بود چادرها برای

 تموم کارم تازه.شدم زیاد چادرهای تاکردن به شروع و ریختم بیرون

 زمین روی های آشغال حجم متوجه رفتم راه کمی وقتی که بود شده

 رو مردونه بخش هم و زنونه بخش هم و رفتم جاروبرقی سمت به.شدم

 نگاه گوشیم ساعت به و شدم خارج میدونه بخش در از.کشیدم جارو

 متوجه که رفتم می داشتم.بود مونده نماز تا زیادی وقت هنوز.کردم

 و جست از بعد و آشپزخونه رفتم.شدم ها جاکفشی روی خاک و گرد

 دقیقه ده.کفشی جا سراغ رفتم مستقیم و کردم پیدا دستمال زیاد،یه جوی

 لبم به رضایت لبخند و زد می برق تمیزی از آهنی های کفشی بعد،جا

 با و رفتم حوض آب سمت به و برگشتم بزرگ حیاط سمت به.آورد می

 و ریختم زمین طور همین و ها باغچه به رو سطل،آبش یه کمک

 طول حیاط جاروکشی تمام ساعت یک.زدن جارو به کردم شروع

 با و کردم راست شدن کمر به دست مدد با رو ام خشکیده کمر.کشید



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 برق حیاط تمیزی و خوشحالی شدت از هام چشم.ایستادم آخ آخ کمی

 به رضایت با و کردم پرش تمیز آب حوض،از کردن تمیز از بعد.زد

 من مسجد،کار این تمیزی همه این شد نمی باورم.کردم نگاه اطرافم

 صدای با که کردم می نگاه رو اطراف لب به لبخند تازه.باشه بوده

 گذاشته روش رو گوشیم که رفتم سکویی سمت به گوشیم زنگ

 به تعجب با.شد بردارم،قطع رو گوشی تا بردم دست که همین.بودم

 باشه؟ ممکنه کی پرسیدم خودم از و کردم نگاه ناشناس ی شماره

 دراز مبل روی ذوق با و رفتم اتاق سمت به و انداختم باال ای نشونه

 کنترل به دستم ولی کردم دراز تلوزیون کنترل سمت به رو دستم.کشیدم

 کمی.کردم روشن رو تلوزیون و جام سر نشستم و کردم پوفی.نرسید

 پهلو قند نشستم نکردم پیدا هیچی وقتی آخر و چرخوندم رو ها شبکه

 .دیدم
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 تو خوندن نماز برای اومدن پرهیزگار ی خانواده ی شد،همه که شب

 دخترم:گفت و زد برق هام تمیزکاری دیدن با بابا حاج نگاه.مسجد این

 .رو مسجد کنه تمیز تا میاوردم رو یکی هفته کشیدی؟هر زحمت چرا

 پدری عشق که بابا حاج شفاف های چشم تو زدم زل و زدم لبخندی

 حس شد می باعث و خورد می چشم به اش رگه هر تو من به نسبت

 رو شنوه می تعریف پدرش از و کرده خوبی کار که فرزندی خوب

 باشم خونه این تو که وقتی تا بعد به این از بابا حاج:باشم،گفتم داشته

 نفر یه آوردن خیال بی کنم می خواهش پس.منه با هاش تمیزکاری

 .بشید

 تو که شه نمی و بزرگه خیلی اینجا جان ریحانه آخه:گفت خانم حاج

 .کنی کار اینجا همش
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 .کافیه بکنید من برای کاری یه شما فقط_

 کاری؟ چه:گفت کنجکاوی با خانم حاج

 موقع اون من.کنید باز ظهر نماز موقع رو مسجد سابق،درهای مثل_

 و زد زنگ صاحبکارم امروز.اینجا بیام تونم نمی و هستم سرکار

 .سرکار برگردم باید فردا از که گفت و داد بهم رو اولتیماتوم آخرین

 دخترم؟ چیه شرکت اون تو تو سمت:گفت بابا حاج

 .بابا حاج هستم منشی_

 .خودمون شرکت بیا اونجا بری نیست الزم_

 منشی حتما بابا حاج...نه:گفتم و دادم تکون نفی ی نشونه به رو سرم

 بیکار کار از من خاطر به رو خدا بنده یه نمیاد خوش رو خدا.دارید

 که پولی خداروشکر و کنم می کار شرکت همون تو که دوساله من.کنید

 نباشید نگران شما.زیاده هم سرم از و میده رو زندگیم کفاف گیرم می

 .کشم می بیرون آب از رو خودم گلیم خودم من...بابا حاج

 داره دوست و اومده خوش بابا حاج مزاج به هام حرف که دیدم می

 می پر.کنم می فکر دیگران خودم،به برای نگرانی جای به که وقتی

 و راضی اعمالش از پدرش که صالح فرزندی خوب حس از شدم

 با ای خونی ی رابطه هیچ که درحالی حس این از شدم می پر.خشنوده

 وصل خانواده این به محبت ی رشته یه با فقط و نداشتم روم روبه مرد

 حاج ی زاده انگار که کردن می رفتار باهام جوری که ای خانواده.شدم

 خوبیه؛میوه حس چقدر و.خونیم و گوشت و پوست یه از و هستم خانم

 بگیره رو دستت دستی دفعه بلعید،یک می رو من که امیدی نا همه اون

 اسم که مسجدی مثل جایی.بهشت به ببردت و بیرون بکشدت و

 که بود،ا جاری هواش تو آرامش و بود سردرش روی زهرا حضرت

 بود؟ چی پس نبود بهشت
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 تو اونجا درسته.تنهاییم از ترسیدم بار اولین رفتن،برای که اینا بابا حاج

 برات گاهی هم بهشت بمونی تنها وقتی اما بود بهشت تیکه یه فکرم

 .میشه ترسناک

 با و شدم خیره سقف به.کشیدم دراز تخت روی و خوابوندم رو کاناپه

 قراره کی بمونم؟تا اتاق این تو قراره کی تا.کردم فکر نامعلومم ی آینده

 رو هام نیاز که کنم فکر این به سری هر و کنم زندگی منوال همین رو

 شرمنده بیشتر و بفهمه خانواده اون از کسی مبدا تا کنم پنهان چجوری

 بشم؟ اشون

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۷] 

 و خریدم جون به رو صاحبکار های سرکار،غر به برگشتن با بعد روز

 و نشستم میز همون صندلی،پشت همون روی.کردم عذرخواهی بارها

 .کردم کار به شروع

 ها روز گاهی.گشتم برمی ام خونه به ها شب و بودم کار درگیر روزها

 و شدم می هوش بی تقریبا خستگی شدت از که کردم می کار اونقدر

 فکر ام خانواده به که بود ها روز همون.بخورم غذایی تونستم نمی حتی

 از بیشتر هرروز که ای تنهایی و نداشتم دیگه که ای خانواده.کردم می

 که بود ها شب همون.کشید می تنها دختر این رخ به رو قدرتش دیروز

 بی از مهراب توی اذان خود تا و شدم می مردونه بخش اجازه،وارد بی

 آروم هفته یک میشد،نهایتا دوا هم دردی مگه اما.کردم می گریه کسیم

 .کاسه همون و آش همون...باز و موندم می

 خواستم می اگه که قدری به...هوا بود شده سرد خیلی امسال اسفند

 درستی پالتوی هم هنوز و کردم می تنم لباس ال صد باید برم دستشویی

 بودم بهاری و فروردین اومدن منتظر وجود تمام با.بخرم بودم نتونسته

 با کمی فقط...کمی که.رو تنها و زده یخ وجود این کنه گرم کمی که
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 دچار روزها این که ای افسرده حالت این از سرسبزی فصل این دیدن

 .دربیام بودم شده

 تا زدم نمی حرف باهاشون و رفتم نمی بابا حاج ی خانواده سراغ زیاد

 هم ها اون.دینشون زیر برم بیشتر و کنن کمکم بخوان باز نکنه

 اون با ارتباط به میلی کردن می فکر چون کردن می رو من مراعات

 .ندارم ها

 بافت،زیر الیه یه جز به و بودم افتاده راه خونه سمت کار،به از خسته

 و لرزیدم می سرما شدت از.نبود کنی گرم ی الیه هیچ دیگه چادرم

 به بود پام تو که ای تابستونی های کفش.بود زده کبودی به هام ناخن

 جوراب یه با حتی و آب از بود شده پر شده آب های برف خاطر

 رفتن راه حس و بود شده زده به پاهام هم پا،باز توی ضخیم

 خیابون سه خونه تا اتوبوس ایستگاه آخرین نبود،از ای چاره.نداشت

 .بود فاصله

 باطری فهمیدم اش ایستاده های عقربه دیدن با و کردم نگاه ساعت به

 بشو بل اون بین و بزرگم کیف تو بردم دست لرز با.شده تموم ساعت

 درگیر اونقدر.کنم پیدا رو کلید تونستم کشتن ساعت سه از بعد سختی به

 فرود زمین روی هیکلم کل...تق...و نشدم پام زیر یخ متوجه که بودم

 تا چند ی خنده صدای.کردم حس هام لباس بین رو یخ آب نفوذ و اومد

 انداختم دست.کنم کاری تونستم نمی اما رفت می راه مخم روی پسر

 سر به رسید پام که همین و رفتم کوچه سمت به.ایستادم و زمین روی

 گوش به کیفم بشوی بل همون بین از گوشیم زنگ صدای کوچه

 و زدم لبخندی راحله اسم دیدن با و کردم پیداش سختی همون با.رسید

 جان؟ راحله جانم:دادم جواب

 خوبی؟کجایی؟ عزیزم سالم_

 .خونه میرم دارم...مرسی خوبم_
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 که زیرش نزنی...ها منتظرتیم ما...خونه بیای شام گفته مامان اما برو_

 .میشه ناراحت مامان
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 .برسونم رو خودم تونم نمی واقعا جان راحله:گفتم و ایستادم

 مگه؟ کجایی چرا_

 ...خب_

 سکوت و دوختم بهم رو هام لب اما بگم دروغ خواستم و کردم باز دهن

 کار به نرفتن برای خواستم می حاال که نبود گفتن،گناه دروغ مگه.کردم

 ببرمش؟

 خودت و ما ی خونه نمیای مرتبا چی؟چرا خب:گفت اعتراض با راحله

 دستت از کارهات این خاطر به بابا و مامان کنی؟دل می پنهان رو

 نگرانتن اونا.شنوم می هاشون حرف تو رو تو اسم ریحانه،همش خونه

 .نپیچون رو امشب داری دوستشون اگه.جان ریحانه

 حاج و برم اگه اما بود شده تنگ هاش آدم و خونه اون برای هم من دل

 حتی و پول نداشتن و ماشینم خرابی از اعم مشکلم کمترین متوجه بابا

 بشم؟ شرمنده باید دیگه چقدر بشه،اونوقت پوتین و پالتو یه نداشتن

 مامانت جان راحله:پرسیدم عجله رسید،با ذهنم به که ای ناگهانی فکر با

 نپخته؟ شام هنوز

 چی؟:گفت و شد متعجب ناگهانی سوال این از

 .بده رو جوابم_

 .بزنم زنگ بهت که گفت بزاره شام میشد پا تازه چون نکنم فکر_

 .باشید من مهمون رو امشب پزم می غذا من...نداره غذا بگو بهش_
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 چی؟_

 بپرس خانم حاج از زود.من ی خونه بیاید رو امشب:گفتم و زدم لبخندی

 نپخته؟ غذا که

 .کن صبر لحظه چند یه_

 لعنتی سرمای از کردم می پا اون و پا این و بودم ایستاده کوچه گوشه

 هنوز جان ریحانه:پیچید گوشی تو راحله صدای بعد کمی.اسفند آخر

 .نپخته غذا

 .بیاید،منتظرتونم اینا سمیه با امشب.خوبه خیلی:گفتم خوشحالی با

 دختر؟نزنی بلدی آشپزی تو مگه آخه ولی.میایم باشه:گفت شادی با

 .ها کنی بیمارستانیمون

 .دارم کار که برو بیا و نباش نگران شما_

 که بپزم چی حاال.بستم رو هام چشم و کردم خداحافظی راحله با سریع

 یکم و مرغ دونه یه و داشتم برنج کیلو پنج نهایتا من نشم؟ شرمنده

 کنم؟ پذیرایی ازشون کوچیک،چجوری چیزهای این با.گوشت

 که گوشت ی همه با.گذاشتم و کردم تیکه رو مرغ و رفتم خونه به اول

 بیرون رفتم بعد.گذاشتم قیمه شد،خورشت تا یازده ده کردن تیکه از بعد

 .خریدم هویج طور همین و بادمجون و زمینی سیب و میوه یکم و

 با و انداختم کرد می خودنمایی تهش تومن ده که پولم کیف به نگاهی

 با گرفتم می حقوق و بود ماه آخر که دیگه روز ده تا نهایتا.آه،بستمش

 های کیسه با که درحالی و داشتم پول تومن بیست خونه تو های پول

 هزار سی با باید چطور که کردم می فکر این به خونه رفتم می خرید

 بیارم؟ دووم سال آخر تا تومن

 ها بادمجون و ها زمینی سیب کردن خورد به شروع و شدم خونه وارد

 مهم.لرزید می هام دست خوشحالی شدت از که بود درحالی این و کردم
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 می کمتر باید که نبود دارم،مهم روز ده برای تومن بیست فقط نبود

 داشتم هایی مهمون که بود این بود مهم برام االن که چیزی خوردم،تنها

 .بودن عزیز ام خانواده ی اندازه به من برای که
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 آماده و حاضر.لرزید می هام دست اومدنشون واسه انتظار شدت از

 همراه آبیم سفید خوشگل دامن.بودم نشسته کاناپه روی و بودم شده

 موهای روی پررنگ آبی شال همراه تنم،به تو آسمونی آبی تونیک

 تار یه حتی و نداشتم آرایشی هیچ.بود کرده متفاوت رو ام چهره لختم

 .نبود بیرون بلندم موهای از مو

 مادرم و پدر اگه اینکه به.کردم می فکر زندگیم به و بودم کاناپه روی

 منتظر خودم ی خونه تو و بوده کرده ازدواج من االن شاید بودن زنده

 و پدر آوری یاد خاطر به و نشست هام چشم توی اشک.بودم ام خانواده

 چشمم ی کاسه تو اشک و بست رو نفسم راه بغض مهربونم مادر

 شدم می خارج اتاق از که درحالی و پریدم جا از در صدای با.جوشید

 آخرین با و گرفتم رو چشمم گوشه اشک رفتم می حیاط ته سمت به و

 بغضم زور تهش اما داشتم بغضم دادن فرو در سعی دهانم آب از قطره

 کردم سعی بغض همون با.گلوم ی تنه به چسبید و چربید ام خواسته به

 چهره دیدن با.کردم باز رو در و کنم نقاشی لبم روی ای تصنعی لبخند

 حاج بفرمائید:گفتم و گرفت واقعیت رنگ کمی لبخندم بابا حاج ی

 .اومدید بابا،خوش

 خوبی؟ دخترم سالم:گفت و گذاشت حیاط به پا بابا حاج

 بشن خونه وارد خانواده ی همه تا رفتم می تر عقب که درحالی

 .ممنون:گفتم
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 می نبود،خودشون راهنمایی به نیاز.بستم رو در و شدن وارد همه

 در و بودن نشسته خونه تو بعد،جمع کمی.برن باید کجا دونستن

 درآوردم بشقاب فلزی کابینت دل از.کردن می نگاه اطراف سکوت،به

 بشقاب.بزنم تعارف رو بودن آورده برام اینا بابا حاج که ای شیرینی تا

 اومد کمکم راحله بردارم رو شیرینی خواستم که همین و گذاشتم رو ها

 و خوشبو چای و کردم استفاده فرصتم از.گردوند رو شیرینی و

 توی رو بود خریده خونه چیدن موقع خانم حاج که رو خوشرنگی

 .کردم شروع رو پذیرایی و ریختم ها استکان

 خونه اومدی دخترم؟می کشیدی زحمت چرا:گفت مهربانانه خانم حاج

 .بخوریم هم با که شد می پیدا نون لقمه ما،یه ی

 اندازه خانم،به حاج حرفیه چه این:گفتم و انداختم پایین رو سرم شرمنده

 کردم می دعوت رو شما ها این از زودتر باید.شدم شما مزاحم کافی

 .بوده من از کوتاهی

 ناراحت که نزن ها حرف این دخترم؟از کوتاهی کدوم:گفت بابا حاج

 .میشم

 نشستن بعد،مردها کمی.شدم درگیر شیرینیم با و گفتم زیرآب چشمی

 و زدم غذاها به سری.شدن جمع هم کنار ها زن و فوتبال دیدن پای

 .کردم گوش هاشون حرف به و نشستم فرش خانم،روی حاج کنار

 پارسال یادتونه.کنم جدید کار یه گرفتم تصمیم امسال:گفت خانم حاج

 پوشاک خرید؟اونا پسرش و شرکت پیر سرایدار برای مغازه یه آقا حاج

 یتیم ی بچه تا صد برای و اشون مغازه برم خوام می.فروشن می بچه

 چیه؟ نظرتون.بشه شاد دلشون شاید تا بدم بهشون و بخرم عید لباس
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 خوبی خیلی فکر جون،واقعا مامان خوبه خیلی:گفت خوشحالی با سمیه

 .کردین

 عاشق من وای:گفت و داد تکون تایید ی نشونه به رو سرش هم راحله

 عجله خوام می بچه من!سمیه تنبلی چقدر تو.هستم ها بچه برای خرید

 .بیار دنیا به جوجه یه خانواده برای و کن

 هم ماه دو یکی:گفت و انداخت پایین رو سرش و خندید شرم با سمیه

 راستش.کنم می براش فکری یه شه،بعد تموم هم امسال عید و بگذره

 کاری یه عید از بعد دادم قول بهش.خواد می بچه که میگه هم امیرعلی

 .بشیم اذیت عید خوام نمی چون بکنم براش

 ی بچه یه خدا انشاهلل:گفت و گرفت رو سمیه دست شادی با خانم حاج

 .کنه شاد رو حاجی و من دل و بده بهتون خوب

 بشن متوجه ها مرد که بشه نگران سمیه شد باعث ریحانه بلند انشاهلل

 می رو سیز زمین سه نمایشگری تو بودن رفته قدری به آقایون اما

 نگاه فوتبالشون به و فهمیدن.نمی اومد کی هم زلزله اگه حتی که گرفت

 .کردن می

 کردم غذاها کشیدن به شروع.بیاریم رو شام تا شدم فوتبال،بلند اتمام با

 سمیه به رو ها برنج.چیدن رو وسایل و کردن باز رو سفره هم بقیه و

 ها نوشابه یخچال شد،از تموم که کارم.کشیدم رو ها خورشت و دادم

 بودن نشسته سفره دور همه.نشستم و سفره سر رفتم و برداشتم هم رو

 .نیست داری قابل چیز بفرمائید بابا حاج:گفتم.کردن می نگاه غذاها به و

 و آب خوش هم چقدر.دخترم عالیه هم خیلی:گفت و زد لبخندی بابا حاج

 .غذاهات هستن رنگ

 داشتم استرس کمی.کشیدن غذا هم بقیه و کرد کشیدن به شروع بابا حاج

 ی مزه از که داد می نشون هاشون چهره اما.نیاد خوششون نکنه که

 واقعا.کردم خوردن به شروع و کشیدم برنج یکم.اومده خوششون غذاها
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 تصویر مرتبا اما بخورم این از بیشتر داشتم دوست و بود شده خوشمزه

 بودم آورده و بودم کشیده رو غذاهاشون ی همه که خالی های قابلمه

 اندازه دقیقا خانواده این برای غذا.رفت می رژه چشمم سفره،جلوی سر

 خوشمزه بس از قیمه.بود مونده اضافه مرغ یکم و کفگیر تا دو یکی.شد

 کافی من فردای ناهار برای هم همین اما.بود شده خورده بود شده

 .شدن سیر ها اون که بود این مهم بودم مونده گرسنه االن نبود مهم.بود

 و عالی واقعا.دخترم نکنه درد دستت:گفت و کشید عقب بابا حاج

 .بود خوشمزه

 کردم نمی فکر من انصافا آره:گفت بابا حاج حرف تصدیق تو راحله

 .بپزی ای خوشمزه غذای چنین بتونی

 .نبود خوب هم اونقدر حاال:گفتم و خندیدم

 .دخترم نکنه درد دستت.بود عالی هم خیلی اتفاقا نه:گفت خانم حاج

 رو هام چشم برق تا انداختم پایین رو سرم و گفتم کنمی می خواهش

 خوشحال اومده خوششون دستپختم از همه اینکه از خیلی.نبینه کسی

 .بودم شده

 از بعد همه خوشبختانه.شستیم رو ها صرف و کردیم جمع رو سفره

 همه.بشم شرمنده من تا نداشت یاد به رو میوه کسی و رفتن شام خوردن

 .برد خوابم زود خیلی و کشیدم دراز مبل روی رفتن،خسته که
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 :امیرحسین

 به این از بیشتر نخواد که باشه مهربون اینقدر دختر این شد نمی باورم

 راه تو و رفتیم بیرون اش خونه از.بشه مزاحممون خودش قول

 نیومده دختر این اینکه.گفت ریحانه های خوبی از بابا برگشت،حاج
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 که شده نزدیک بهش خدا اینقدر کرده،اینکه باز خانواده دل تو رو جاش

 .شده خودش نشست اجازه

 کل زبون ورد که دختری به میشد مگه اما نکنم فکر بهش کردم سعی

 نکرد؟ فکر بود شده ام خانواده

 این.کرد کم رو ها آمد و رفت و گرفت فاصله ما از ریحانه کم کم

 دونستن نمی کدوم هیچ و بود شده بابا و مامان نگرانی باعث کارش

 .باشه تونه می چی ریحانه کارهای این علت

 زنگ راحله گشتم برمی شرکت از داشتم وقتی که بود گذشته روز چند

 .ببرم و بخرم شیرینی جعبه یه که گفت و زد

 قطع رو تلفن چی برای شیرینی بپرسم خواستم که همین و شدم متعجب

 .خونه بردم و خریدم شیرینی اش خواسته طبق.کرد

 .بپوش لباس برو داداش:گفت سریع راحله رسیدم وقتی

 کجا؟ باشه خیر:گفتم تعجب با

 .کرده دعوتمون شام برای ریحانه_

 !کرده دعوت شام خانم ریحانه:وقتم شد درشت هام چشم

 بدو دیگه آره:گفت حرص با راحله.تعجبی هم و بود سوالی هم بکنم

 .شو حاضر برو

 .نکن هل بابا باشه:گفتم خنده با و گرفتم نفسی

 همه.شدن خارج اتاق از سوییچ برداشتن با و پوشیدم رو هام لباس

 و کردم عذرخواهی دیرکردنم باعث.بودن من منتظر و شده حاضر

 .شدن سوار همه و پایین رفتیم

 کسی وقتی چرا دونم نمی!شدم ناراحتیش متوجه اش خونه رفتیم وقتی

 خیلی.ناراحته که خوندم می هاش چشم از زود خیلی شد می غمگین

 یه مثل برام دختر این.ناراحته دختر این چرا که بود آور سوال برام
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 و بگم بهش باید چی و بکنم باید چیکار دونستم نمی که موند می معما

 بودن گیج این خاطر به امروز تا.باشم داشته باید رفتاری چه مقابلش در

 رفتاری چنین داشتم تصمیم و بودم سرد و تفاوت بی بهش نسبت فقط

 .بدم ادامه رو

 کردم می فکر بهش گاهی چند هراز اما کردم فوتبال سرگرم رو خودم

 این عجیب دختر این فکر بزنم پسش تا دادم می تکون رو بعد،سرم و

 .رو زندگیم روزهای

 رو هام دست رفتم وقتی اما کردم می گرسنگی از داشتم.شد شام موقع

 لحظه یه.آورده سفره سر و کشیده رو غذاها ی همه که بشورم،دیدم

 آورده؟ ما برای رو داشته که رو چیزی تمام یا کرده موندم؛خساست

 نگاهی نیم و انداختم نگاه یه غذاها به و سفره سر رفتم زد صدام که بابا

 فقط...کمی و انداختم زده خجالت و زیر به سر ی ریحانه ی روانه هم

 .باشه نداشته خونه تو هیچی ممکنه شدم مطمئن کمی

 دهان به و کردم پر رو قاشقم و کشیدم غذا ها تر بزرگ از بعد

 پرسیدم خودم از و انداختم ریحانه به نگاهی نیم تعجب با دوباره.بردم

 نه؟ مگه باشه خودش دستپخت نیست ممکن
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 نکن فکر بهش اینقدر گفتم خودم به فکرم تو و بستم محکم رو هام چشم

 رو غذاها و باش خیالش بی پس.رو غذا کرده درست خودش حتما.پسر

 .بخور

 فکر موضوع این به اینقدر چرا که بود آور تعجب خیلی هم خودم برای

 شدم می نزدیک دختر این به وقتی.نبود خودم دست اما کنم می

 نمی کردم می هرکاری و کرد می درگیر رو فکرم تمام ناخودآگاه

 .کنم فکر اون جز چیزی به تونستم
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 گفت چای،بابا خوردن از بعد و کردن تشکر همه خوردیم که رو غذا

 سوار.شدیم خارج اتاق از و کردیم خداحافظی ریحانه با.شیم بلند که

 داداش زن و امیرعلی.شدم راحله و بابا و مامان منتظر و شدم ماشین

 .اومدن می خودشون ماشین با هم

 و دستپختش و بود دختر این زبونش ورد مامان راه تو هم باز

 دختر این کاش ای اینکه به شد منجر هم هاش حرف نهایت.خانومیش

 .کنه پیدا خوبی همسر

 .بشه خودش عروس اون کاش ای که گفت بابا اما

 جان؟:گفتم آگاهناخود و کردم نگاه بابا به تعجب با حرف این شنیدن با

 بابا و خندید راحله و خندید من العمل عکس این از مامان

 زدم؟ بدی چیه؟حرف:گفت

 حرف بابا حاج:گفتم گذاشتم می بابا به همیشه که احترامی همون با

 من؟ به دادید گیر ندارید؟چرا ای دیگه

 تو از کی آخه:گفت و کشید جلو رو خودش ها صندلی بین از راحله

 از یکی هم بابا حاج حاال.زدن می  حرف ریحانه از که همه زد؟ حرف

 بخواد هم گرفتی؟دلت بل یهو چرا تو آورد زبون به بلند رو هاش آرزو

 .بگه بله تو به و بزنه گاز رو مغزش خر یهو ریحانه خانومی به کسی

 .کن صحبت درست راحله:گفت غیض با مامان

 .خوب میگم راست:گفت اعتراض با راحله

 می رو آرزوم نباید من اصال کنید ول جان بابا:گفت خنده با بابا حاج

 .بود من تقصیر گفتم

 سکوت به راه بقیه و کردن سکوت بابا احترام به همه حرف این با

 .گذشت

 :ریحانه
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 بودم شرکت تو.بودن گفته رو ظهر اذان و بود مهمونی از بعد روز دو

 گوشیم که فرستادم می صلوات داشتم و بودم عصر و ظهر نماز بین و

 .خورد زنگ

 کیه؟ یعنی:پرسیدم خودم از و کردم نگاه ناشناس ی شماره به تعجب با

 بله؟:دادم جواب و گرفتم نفسی

 خانم؟ ریحانه.سالم:پیچید گوشی تو مرد به گرم صدای

 شما؟ بله:گفتم تعجب با

 .امیرحسینم_

 حاج کوچیک پسر چرا که بودم شده زده بهت.شد حبس ام سینه تو نفس

 آقا سالم:گفتم ها این تمام افتاده؟با اتفاقی گرفته؟نکنه تماس باهام بابا

 خوبید؟ حسین امیر

 اتفاق که شدم مطمئن تقریبا و کرد آروم هم رو من آرومش صدای

 .شدم مزاحمتون که ببخشید خانم ریحانه ممنون:گفت.نیفتاده مهمی

 تو مهمون دوتا یکی.هستم مسجد تو من:گفت که گفتم کنمی می خواهش

 چای براشون و اتاقتون تو برم تونم می ببینم خواستم می داریم مسجد

 شما به که بود این ننداختیم راه رو ها گاز آشپزخونه تو چون کنم؟ دم

 .زدم زنگ
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 دارید؟ رو اتاق کلید حتما،فقط:گفتم و گرفتم شد؛نفسی راحت خیالم

 داخل؟ برم دارم اجازه.داره رو اتاق کلید بابا حاج_

 نه یا هست تمیز خونه که کردم می فکر این به که درحالی

 .هاتون مهمون برای ببرید هست یخچال تو هم شیرینی.حتما:گفتم
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 ندارید؟ بنده با کاری.شدم مزاحمتون ببخشید.ممنون:گفت صدا همون با

 .برسونید سالم.نه_

 .حتما،خداحافظ_

 .خدانگهدار_

 شروع و انداختم کیفم تو رو گوشی.گرفتم نفسی و کردم قطع رو گوشی

 .کردم نماز خوندن به

 :امیرحسین

 فاصله من از متر چند که بابا حاج سمت به و کردم قطع رو گوشی

 ریحانه با:گفتم آروم و شدم نزدیک زد می حرف خیّر تا چند با و داشت

 .بهم بدید رو کلید.زدن حرف خانم

 راهنمایی مردانه قسمت به رو آقایون و داد بهم رو کلید بابا حاج

 رو در و انداختم کلید.رفتم ریحانه اتاق سمت به و گرفتم رو کلید.کرد

 از خونه.گذاشتم اتاق به پا کفش،آروم درآوردن از بعد و کردم باز

 سلیقه همه این به لبخندی.بود مرتب جا همه و زد می برق تمیزی شدت

 .بستم سرم پشت رو در و زدم خترد این ی

 روشن هم رو زیرش و کردم پر رو سرش و رفتم کتری سمت به

 خیلی.کنم پیدا رو چای تا گاز کنار کابینت سراغ رفتم هم بعد.کردم

 به تعجب کردم،با باز رو در که همین و کردم پیدا رو چای راحت

 کردم باز رو قوطی در.نبود جات ادویه جز چیزی.کردم نگاه کابینت

 اما بود بس امروز برای چای.کردم نگاه چای ی مونده کم میزان به پ

 پذیرایی ها مهمون از نبود،باید ای چاره.شد می تموم که بودم مطمئن

 .کردم می

 که ای فاصله تو و کردم پر رو قوری بجوشه،بعد کتری تا کردم صبر

 تعداد به و چیدم سینی توی رو ها بودم،استکان چای شدن دم منتظر

 .درآوردم شیرینی برای بشقاب نفرات
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 تازه و بودن خشک چون باشن تازه هنوز ها شیرینی که زدم می حدس

 .گذشت نمی خریدنشون از هم روز دو

 جز شد،چیزی باز یخچال که همین.کردم بازش و رفتم یخچال سمت به

 بهت با.نخورد چشمم به آب بطری یه و نون تا چند و شیرینی جعبه یه

 خوره؟ می چی دختر این پس گفتم خودم با و کردم نگاه خالی یخچال به

 تلوزیون،بعدیت روی پول تومن ده دیدن با.انداختم خونه کل به نگاهی

 .هست پول قدر همون فقط دیدم و رفتم تلوزیون

 چای،با ریختن از بعد و برداشتم رو شیرینی.زد صدام بلند امیرعلی

 .کردیم پذیرایی و رفتیم مردانه بخش به علی امیر کمک

 که بود دختری پی فکرم تمام من اما.موندیم ما و رفتن همه باالخره

 و بود آورده ما از پذیرایی برای رو داشت که چیزی همه روز اون

 .نداشت خونه تو هیچی دیگه شاید حاال

 بابا حاج از و بمونه گرسنه جوری همسن دختر اون که نیاوردم طاقت

 سوپر اولین رفتن،به اینا بابا حاج وقتی.بره امیرعلی با که خواستم

 خودم ی خونه که کردم ای خونه برای خرید به شروع و رفتم مارکت

 .نبود
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 آورد می کش رو بازوهام و کرد می سنگینی دستم تو خرید های کیسه

 هام قدم و رفتم می مسجد در سمت به هام دست درد به توجه بدون اما

 رو در و شدم مسجد وارد و انداختم کلید.کردم می تر تند لحظه هر رو

 برنج دوتا و در جلوی گذاشتم رو سنگین نسبتا های کیسه از تا سه.بستم

 چیز همه و کردم باز رو در.بردم اتاقش سمت به رو گوشت و مرغ و

 و برداشتم هم رو خرید های کیسه بقیه و برگشتم.گذاشتم جا همون رو

 چیز همه کردن جا به جا به شروع و شدم وارد هم بعد.آوردم اتاق به
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 درحالی و گرفتم شد،نفسی تموم که کارهام.کردم بودم خریده که هایی

 .شدم خارج مسجد از زدم می لبخند که

 :ریحانه

 می دیروز از تر سرد روز هر.شدم پیاده اتوبوس از متورم پاهایی با

 به رو ام زده یخ تن.کرد می رنجور بیشتر رو زده سرما تن این و شد

 خشکم های سرفه و گرفتم دیوار به رو دستم و کردم نزدیک دیوار

 می دستمال با رو بینیم آب که درحالی و کشیدم گلو به دستی.شد شروع

 به و شدم رسیدم،وارد که مغازه به.افتادم راه خونه سمت به گرفتم

 و کته برنجم کیسه های برنج ی مونده ته با تا خریدم کوچیک ماست

 رو کلید ام شده سر سرما از های دست با.بخورم و کنم درست ماست

 رو در و رسونده خونه به رو خودم دو با.کردم باز رو در و برداشتم

 ربع یک.چسبیدم بهش و داشتنیم دوست بخاری سمت پریدم.کردم باز

 کابینت سمت به و شدم بلند جا از بعد و بشم تر گرم تا موندم جا همون

 از.بردارم رو بودم گذاشته اونجا که رو برنجی ی مونده ته تا رفتم

 انتظار.کردم باز رو درس و رسونده یخچال به رو دستم ضعف شدت

 درشت بهت شدت از و همان در شدن باز اما داشتم رو خالی یخچال یه

 .همان هم من های چشم شدن

 باز دهان با.کردم باز دوباره و بستم دو در بار یک خنگ های آدم مثل

 بود انداخته ترکیدن مرز به رو کوچیکم یخچال که ای غذایی مواد به

 و بستم رو یخچال در.بودم ایستاده طور همون بهت با و کردم می نگاه

 خونه تو هیچی که پره؟من یخچال این ممکنه؟چرا چطور:گفتم بلند

 طور این کرده؟شاید خرید برام که شده متوجه کسی یعنی نداشتم

 خرید برام و شده من پول نداشتن متوجه که بوده کی کی؟ اما.باشه

 .بفهمه تونسته نمی آخه اون...نکنم باشه؟فکر بوده بابا حاج کرده؟ممکنه
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 درست شام برای چیزی یه و یخچال جلوی رفتم و شدم بلند

 فکر و بردم خودم الک تو رو سرم و نشستم کاناپه روی دوباره.کردم

 باشه؟ کسی چه کار ممکنه که کردم

 پشت که شخصی به و بودم نشسته گوشه یه گفتن رو اذان که تایمی تا

 حاج کار که رسیدم نتیجه این به آخر در.کردم می فکر بود ماجرا این

 کامال رو موضوع این امشب همین گرفتم تصمیم.بوده خانم حاج یا بابا

 چون.باشن نداشته من با کاری که بخوام اینا بابا حاج از و کنم روشن

 .بشم وابسته و متکی طور این نداشتم دوست

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۸] 

 که شدم اومدن،منتظر مسجد به خانم حاج اینبار،همراه و بابا حاج وقتی

 و کردم علم قد بابا حاج جلوی.پیششون رفتم بعد و بخونن رو نمازشون

 دید؟ می رو من جواب صادقانه پرسم می سوال یه بابا حاج:گفتم

 بود همراهش طنز کمی که لحنی با و کرد نگاه بهم تعجب با بابا حاج

 .چیه موضوع ببینم بپرس دخترم بپرس:گفت

 بود؟ شما کار بابا حاج:گفتم لرزید می بغض از صدام که حالی در

 چی؟:گفت تعجب با بابا حاج و شد روشن خانم حاج های چشم

 بود؟ شما کار خرید اون پرسیدم_

 خریدی؟ چه:گفت و پرید باال ابروهاش

 .من ی خونه برای خرید_

 و نکردم کاری هیچ ریحانه؟من خریدی چه:گفت و کرد اخم بابا حاج

 .نرفتم خریدی هیچ

 بود؟ شما کار پس:گفتم و کردم نگاه خانم حاج به

 .چیه داستان بفهمیم تا شده چی نمیگی درست چرا:گفت خانم حاج
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 هم پولی هیچ و نداشتم خونه تو کی هر من:گفتم و گرفتم نفسی

 امروز شما مهمونی از بعد دقیقا.بود خالی یخچالم همین برای.نداشتم

 تونه می کی.کرده خرید برام یکی و پره یخچال که دیدم و خونه رفتم

 بابا؟ حاج و خانم حاج شما جز باشه

 خانم حاج.کردن می نگاهم تعجب با و بود شده درشت هردو های چشم

 یعنی:موضوع ترین فرعی به داد گیر اصلی مشکل کردن حل جای به

 نداشتی؟ خوردن برای هیچی

 پی فکرم ی همه من...خدا تورو خانم حاج:گفتم و دادم تکون رو سرم

 ندارم دوست...ندارم خوبی خریده؟حس برام رو ها این کی که اینه

 داشتن به کنم می عادت و میشم لوس اینجوری.بفهمید شما رو مشکالتم

 کدومتون کار بگید کنم می خواهش.بشه اینجوری خوام نمی.حامی یه

 پس خودم رو شده خرید این خرج که رو پولی کل خوام می.بود

 حاج دارم بدی حس.بشه تموم عذابم تا بگید کنم می خواهش.بدم

 .بهم بگید توروخدا...خانم

 فاطمه و من کار:گفت و کشید صورتش توی دستی بابا حاج

 .کرده رو کار این کی دونم نمی...نبوده

 دیگه؟ کلید.می راست بابا حاج:گفتم گریه با

 رو موضوع این کسی خواستم:شد بلند سرم پشت از مرد یه صدای

 کار این چرا روز اون دونم نمی...خانم ریحانه نشید شرمنده تا نفهمه

 رو حسابش صورت.بکشید سختی خواست نمی دلم فقط کردم رو

 خورد خورد دیگه چندماه تا که شرطی به میدم و کنم می پیدا براتون

 .برگردونید بهم

 امیرحسینی به تعجب با و بودم برگشته سمتش به هاش حرف وسط از

 .زد می حرف من با و بود ایستاده زیر سربه که کردم می نگاه
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 رو کار این چرا بود؟ شما کار...پس:گفتم و برداشتم سمتش به قدمی

 کردید؟ شرمنده رو من کردید؟چرا

 اونقدر.کنم کمک همه به که گرفتم یاد پدرم از:گفت محکم و کرد نگاهم

 شب پول نداشتن خاطر به شما و باشه پول پر حسابم که نبودم رگ بی

 نمی کاش ای...کنم رو کار این سکوت در خواستم.بخوابید گرسنه ها

 .شدم شرمنده کنم می حس االن.پرسیدید

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۹] 

 بود این خاطر به نگفتم رو دردم اگه:گفتم و جوشید هام چشم توی اشک

 خوام می.دیگران گاه بی و گاه های کمک به کنم عادت خواستم نمی که

 پر ی جامعه همون به برگردم و برم اینجا از قراره تهش که کنم عادت

 که.بمونم زنده بیرون اون جوری یه باید باز و رم می تهش ته.گرگ از

 جامعه یه محیط این از هست،بیرون دلسوزی و محبت اینجا چقدر هر

 کنم عادت خوام نمی.کنه نمی رحم خواهرش به برادر حتی که هست

 و بیارید برام رو حسابش صورت گفتید که جور همون.امیرحسین آقا

 .نکنید کارها این از دیگه

 متری بیست اتاق تو چپیدم و افتادم راه اتاقم سمت به خداحافظی بدون

 جلوی دهن روی دستم فشردن با اش بسته در پشت و داشتنیم دوست

 .گرفتم رو هقم هق

 :امیرحسین

 بریم؟:گفتم بابا حاج به رو و کشیدم موهام توی دستی رفتنش با

 رو حرف این وقتی اما کردن می نگاهم بهت با هنوز مامان و بابا حاج

 حداقلش رو دادن توضیح و زدن حرف حوصله فهمید بابا حاج زدم

 و غمگینش صدای پی من افکار تمام اما شدیم ماشین سوار.ندارم االن

 .بود هاش اشک
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 بعد ساعت یک.اتاقم تو رفتم مستقیم حرفی هیچ رسیدیم،بی که خونه به

 و نشستم تخت روی.بابا حاج یا مامانه یا دونستم می.زدن رو اتاقم در

 .بفرمائید:گفتم

 که کردم اشاره صندلی به و ایستادم.بست رو در و داخل اومد بابا حاج

 افتاد؟ اتفاقی چه.بگو حسینی و راست:گفت و نشست بابا حاج

 اتفاقی خیلی بودیم خانم ریحانه مهمون که روزی:گفتم محکم و جدیت با

 هم امروز.آورده ما از پذیرایی برای رو داشته که هرچی اون فهمیدم

 نداره پولی هیچ فهمیدم کنم دم هاتون مهمان برای چای تا بودم رفته که

 رفتم کلنجار و کردم فکر خودم با خیلی.نیست اش خونه تو هم هیچی و

 هم وقت هیچ و کنم خرید براش گرفتم تصمیم باالخره و کنم چیکار که

 فقط کردم رو کار این ناگهانی اینقدر چرا دونم نمی.بوده من کار نگم

 افتادم فکر این به اومدم خونه به و دادم انجام که رو ها خرید دونم می

 .بابا حاج بود همین موضوع ی همه.بشه ناراحت ممکنه که

 اعالم این از.راضیه ازم که کرد مطمئن رو من و زد لبخندی بابا حاج

 ناراحت خانم ریحانه حاال:گفتم و زدم لبخندی بابا حاج رضایت

 کنم؟ چیکار.شده

 .نباشه شرمنده تا بده بهش رو حساب صورت_

 .چشم_

 غیرت:گفت و گذاشت ام شانه روی رو دستش و شد بلند بابا حاج

 .شدی مرد که کردی ثابت.پسرم کنم می تحسین رو داشتنت

 که بود خوب چه.بابا حاج حرف این از شدم خوشحال و زدم لبخندی

 .خوشنوده و راضی ازت پدرت بدونی

 فکر پدری به لبخند با.نشستم تخت روی من و رفت اتاق از بابا حاج

 پسرهای ی همه برخالف من.بود چیز همه برام همیشه که کردم می
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 رو تفاوت این چقدر و بودم بودن،بابایی مامانی جای زمین،به روی

 .داشتم دوست

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۹] 

 :ریحانه

 همش رفتم می بود خریده امیرحسین که لوازمی سراغ به که سری هر

 حاال از دونستم نمی.افتادم می خانواده این از خجالتم و شرمندگی یاد به

 باید و نبود ای چاره اما.کنم نگاه اونها صورت تو باید چطور بعد به

 .کردم می تحمل رو خجالت این

 بود شده خرج لوازم این برای که پولی کردم می فکر که جور همون

 رو حساب صورت بود داده که قولی طبق امیرحسین.بود زیاد خیلی

 .بدم پسشون باید چطور دونستم نمی حاال و آورد برام

 ی خانواده با رو روابطم مدت این تو.بود مونده نو سال به روز دو

 رو من اینکه برای هم ها اون و بودم رسونده حداقل به بابا حاج

 چقدر من و نداشتن من را دیدار برای اصراری نکنن زده خجالت

 .بابت این از بودم ممنونشون

 که خواست ازم و اومد دیدنم به بابا حاج ظهر نماز از بعد باالخره

 .کنه صحبت باهام

 سمت به.کردم راهنمایی کاناپه سمت به رو بابا حاج و شدیم اتاق وارد

 باهات دقیقه یه اومدم...دخترم بشین بیا:گفت بابا حاج که رفتم کتری

 .نیست چای کردن درست به نیازی.برم و بزنم حرف

 کاناپه سمت به شدم بابا حاج محکم صدای و جدی لحن متوجه وقتی

 ازت میگم چیزی یه:گفت و گرفت نفسی بابا حاج.نشستم روش و رفتم

 .کنی قبول برگرد برو بی خوام می
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 .شماست با گوشم:گفتم و انداختم بابا حاج های چشم به نگاهی تعجب با

 خواهرم.اردبیل برن قراره عید برای ما ی خانواده که اینه مطلب لپ_

 چون و باشیم پیششون امسال عید داره اصرار و کنه می زندگی اردبیل

 عید کل شده قرار و بزنم حرفش روی حرفی نتونستم من تره بزرگ

 با تا کن جمع رو وسایلت.اینه من حرف حاال.باشیم خواهرم مهمون رو

 .اردبیل بریم بیای ما

 من؟:گفتم تعجب با

 می راه شام خوردن از بعد امشب:گفت و داد تکون رو سرش

 .شو آماده عید آخر تا مسافرت برای و بردار گرم های لباس.افتیم

 واجبه شما احترام بابا حاج:گفتم و انداخته پایین رو سرم و گرفتم نفسی

 سفر این به باهاتون تونم نمی ولی بزنم حرفی حرفتون روی نباید من و

 سفر خانواده با و بشید موضوع این خیال بی کنم می خواهش.بیام

 ...داشته خوبی

 که بود بار اولین برای رو بابا حاج.شد قطع بابا حاج توسط من حرف

 این دخترمی مثل برام گفتم بهت وقتی.ریحانه کن گوش:دیدم می عصبی

 حال به رو خودم نوامیس وقت هیچ من.نبوده اساس بی و پوچ حرف یه

 مثل منی پیش که وقتی تا پس ای راحله مثل تو.کنم نمی رها خودشون

 بچه وقت هیچ من که جایی اون از و.کنم می کاری هر برات پدر یه

 ی خونه دختر ام زنده من که روزی تا تو پس کنم نمی رها رو هام

 میگم بهت پدرت عنوان به من پس.منه ی عهده بر چیزت همه و منی

 حرف به خوب دختر یه مثل خوام می ازت پس مسافرت بریم قراره که

 فهمیدی؟.بشی آماده و بدی گوش پدرت

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۴۹] 

 ...بابا حاج:گفتم و کردم نگاه بابا حاج جدی ی چهره به بهت با
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 ده ساعت شب دخترم:گفت قبل از تر مهربون و گرفت نفسی بابا حاج

 اونجا چون برداری رو گرمت های لباس که باشه حواست.دنبالت میایم

 بگیر،باشه؟ مرخصی روز یه پس گردیم برمی چهاردهم.سرده شدت به

 نداشتم،داشتم؟ کردن قبول جز ای چاره

 .چشم:گفتم و انداختم پایین رو سرم

 .میرم من پس خوب خیلی:گفت و زد لبخندی رضایت با بابا حاج

 یعنی گفتم خودم یا و کشیدم دراز کاناپه بابا،روی حاج رفتن از بعد

 درستیه؟ شدن،کار خانواده این ی وابسته حد این درسته؟تا کارم

 توی و برداشتم رو داشتم گرم لباس چی هر و شدم بلند.نداشتم ای چاره

 اون ترین گرم اما نداشتم خوبی گرم های لباس.چپوندم کوچیکی ساک

 هم ها کفش برای.برداشتم رو بود بافت یه نهایتا و بارونی یه که رو ها

 کفش راه،همون برای و گذاشتم ساک توی رو داغونم و درب کتونی

 .کردم آماده رو تابستونی های

 رو ساکم.دنبالم اومدن ماشین دوتا با اینا بابا حاج مقرر ساعت راس

 کیون.در دم رفتم و بستم رو اتاقم چادر،در سرکردن از بعد و برداشتم

 راننده و بود علی امیر مزدا راننده.بودم مونده بلند شاسی یه و مزدا یه

 و خانم حاج و بابا رنگ،حاج سفید مزدای تو.حسین امیر هم بلند شاسی

 حسین امیر رنگ مشکی بلند شاسی سرنشین تنها راحله و بودن سمیه

 .بود

 پنجره از رو سرش راحله چون نکشید طول بیشتر ثانیه چند تعللم این

 .ریحانه اینجا بیا:گفت و آورد بیرون

 ماشین سمت مگه؟به داشتم راحله حرف کردن قبول جز هم ای چاره

 و گرفتم جا ماشین گرم صندلی روی و کردم باز رو عقب در و رفتم

 راحله.شد گم راحله های حیف جیغ صدای تو سالمم آروم صدای

 عمه دختر دوتا من.ریحانه هستی توهم خوشحالم خیلی جون آخ:گفت
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 حاال.شیطونن و شر شدت به اما کردن ازدواج دو هر که فقط دارم

 .میشی آشنا هما و ریما با برسیم وقتی

 .خوب چه:گفتم و زدم لبخندی

 تخمه بیا:گفت و سمتم گرفت سیاه ی تخمه نایلون به و برگشت سمت به

 ها توقف احتساب با ساعت دوازده ده حدودا.نره سر ات حوصله بشکن

 .برسیم تا داریم زمان

 ماشین با مسافرت از.رفتم فرو خودم تو بیشتر و دادم تکون رو سرم

 دیدن با بیشترش نیم که طوالنی مسیرهای ی حوصله چون بودم متنفر

 سفر از اینکه از بیشتر.نداشتم رو گذره می عبوری های ماشین و جاده

 بود هم ای چاره مگه اما رفت می سر ام حوصله ببرم لذت ماشین با

 اجباری؟ مسافرت این از خالصی برای

 و چشم بی به شد می منجر تهش که افکار این از تا دادم تکون رو سرم

 هرچی.بشم داشتنی،خالص دوست ی خانواده این قبال در خودم رویی

 مطمئن و داشتن حق من گردن به خیلی خانم حاج و بابا بود،حاج که

 تا کردن اجبار برام رو سفر این که داشتنشونه دوست شدت از بودم

 .بگذرونم خوش بتونم کمی
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 :امیرحسین

 و بود گذشته ای هفته یک بودم دیده رو ریحانه که روزی آخرین از

 .بود نمونده زمان نو سال به رسیدن تا بیشتر روز چند

 می حرف تلفنی یکی با داره بابا حاج که خونه،دیدم رسیدم که روز اون

 که مامان سمت به و رفتم آشپزخونه به هاش حرف به توجه بی.زنه

 رو اش گونه و شدم خم و رفتم کرد می خرود ساالد داشت

 !رو خودت نکن لوس گنده خرس:گفت و خندید مامان.بوسیدم



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 و پدر چشم تو بشم بزرگ چقدر هر من سالم،دوم اول:گفتم و خندیدم

 ...اینکه سوم.گفتی خودت.کوچولوئم مادرم

 می ناخنک یکم:گفتم و برداشتم و کاهو سوم،یکم ی گزینه گفتن از بعد

 .میرم می گرسنگی از دارم که ات خوشمزه غذاهای به زنم

 بازی فیلم همش دونستم می من اما کنه اخم کرد سعی مامان

 .بچه برو بیا:گفت.کردنه

 خودم جون به:گفتم کردم می خارج کابینت از بشقاب یه که حالی در

 زنه می حرف تلفن با داره بابا فعال که حاال.میرم می گرسنگی از دارم

 .بخورم غذا یکم من بذار.نیست هم راحله و

 بابات االن.بچه کن تحمل یکم:گفت و زد دستم روی ای ضربه مامان

 .طراحیشه کارهای درگیر اتاقش تو هم راحله میاد

 .مامان:گفتم کشیده و کردم لوس بیشتر رو خودم

 تو کرد رحم خدا:گفت خندید می که درحالی و رفت بین از مامان اخم

 .کرد کنترل رو بودنت لوس شد نمی بودی دختر اگه.نشدی دختر

 .آوردی بارم لوس که کنم چیکار من:گفتم و خندیدم

 .شد آشپزخونه وارد بابا همزمان و ایستاد مامان لحظه همین تو

 آبجی خانم فاطمه:گفت نشست می صندلی روی که حالی در بابا حاج

 .اردبیل رو عید بریم داشت اصرار.بود زده زنگ اردبیل از حمیده

 .کردم گوش هاشون حرف به و شد تیز ناخودآگاه هام گوش

 گفتی؟ چی شما خب:گفت مامان

 هست شرکت تو زیادی کار اینکه با.نداشتم کردن قبول جز ای چاره_

 حق جدای که دونی می.بزنم حرف حرفش روی نتونستم اما

 مادری حق و بوده مادر مثل برام کرد فوت مادرم وقتی خواهریش،از

 .داره گردنم رو
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 کار وقت چند حاال.کردی خوبی کار:گفت و داد تکون رو سرش مامان

 بود رفته؛پارسال سر اشون حوصله هم ها بچه.که نمیشه چیزی.نکنید

 .سفر رفتیم بار آخرین که

 می که حاال.کنید جمع رو وسایلتون پس:گفت و زد لبخندی بابا حاج

 که حاال چون بریم تحویل سال از قبل روز دو یکی بهتره بریم خوایم

 .نیفتیم ترافیک تو بهتره ریم می داریم

 شام تا بزن صدا رو راحله برو حسین امیر.خوبه خیلی باشه:گفت مامان

 .بخوریم

 تمام اما.افتادم راه خروج در سمت به و گذاشتم میز روی رو بشقاب

 می تنها رو عید کل ما مسافرت با که بود دختری پی من فکر

 می.نه یا درستیه کار مامان و بابا حاج به گفتنش دونستم نمی.موند

 اومد پیش مسافرت حرف وقتی چرا دونم نمی.کنن بد فکر که ترسیدم

 خودم بود بودم،بهتر یادش به که حاال اما افتادم ریحانه یاد یهو

 بشن؟ متوجهش خودشون تا کنم صبر یا کنم مطرحش
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 موضوع این تا بگم راحله به نبود بهتر.ایستادم و اومدن کش هام قدم

 و خوره نمی خیس دهنش تو نخود راحله دونستم می کنه؟اما مطرح رو

 پیش که بسا چه.زاره می مامان دست کف رو چیز همه سوت سه

 رو موضوع درجه هشتاد و صد و کنه دخترونه خیاالت خودش

 !کن بار باقالی و بیار خر اونوقت و بچرخونه

 خودشون بودم امیدوار.آشپزخونه تو رفتیم مستقیم و زدم صدا رو راحله

 بود افتاده دختر این یاد به که کسی تنها انگار اما بفهمن رو چیز همه

 .بودم من
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 چیز همه.بود شده ریزی برنامه سفر برای چیز شد،همه تموم که شام

 از روز هر تونستیم می که هایی حرکت،مکان ساعت و روز از اعم

 پرید جا از شام خوردن از بعد راحله.عید های بازدید و دید و بریم عید

 بکش رو من جور امشب من مرگ داداش.دارم کار که برم من:گفت و

 طرف با ذلیلی زن موقع بتونی روزی فردا که بشور ظرف یکم و

 .کنی راضی رو طرفت شستن

 و دفاع هیچ جای و شد غیب بالفاصله و زد رو حرف این راحله

 .نگذاشت باز رو ای دیگه شوخی

 خوشمزه همیشه مثل.خانم فاطمه نکنه درد دستت:گفت و ایستاد بابا حاج

 ...او بیار  رو چایی کن لطف اتاق تو میرم من.بود

 چند میشه بابا:گفتم و کردم قطع و. بابا حاج بار،حرف اولین برای

 بشینی؟ لحظه

 رو سرم اما کردم می حس خودم روی رو مامان و بابا متعجب نگاه

 .زدم نمی حرفی و بودم انداخته پایین

 .نشستم خب:گفت و نشست بابا حاج

 هیچ به بزنم خوام می که رو حرفی خوام نمی:گفتم و کردم نگاهش

 خواهش ازتون پس.کنید رویاسازی خودتون برای و کنید تعبیر چیزی

 .نشید سوتفاهم دچار کنم می

 از رو دستم مامان.شد نمی درشت این از بیشتر مامان و بابا های چشم

 !پسرم کردی نگرانمون امیرحسین؟ شده چی:گفت و گرفت میز روی

 خودم مورد در موضوع.باشید نگران نیست الزم:گفتم و زدم لبخندی

 تنها مسافرت این به ما رفتن با که کسیه به مربوط بلکه نیست

 تمام میشه بریم،مجبور ما اگه و نداره رو کسی هیج خانم ریحانه.میشه

 چرا اومد مسافرت حرف وقتی دونم نمی.کنه سپری تنها رو عید طول

 اون برای زودتر هرچه بهتره.کنم سکوت نتونستم اما افتادم اون یاد به
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 من مورد در اشتباه فکر هیج که اینه مهمه که چیزی و بکنید فکری هم

 خواستگاری برید تا گم می لرزید،بهتون دلم گفتم؛اگه هم قبال.نکنید

 دلم تو احدی هیچ به نسبت حسی هیچ االن من.لرزونده رو قلبم که کسی

 باشه؟.کنم نمی حس

 دونم نمی واقعا.امیرحسین شدی مرد واقعا:گفت و زد لبخندی بابا حاج

 به ما با هم اون چیه نظرت جان فاطمه.کردم فراموش رو ریحانه چرا

 بیاد؟ مسافرت

 بگیم؟ چی کیه پرسیدن اگه:گفت نگرانی با مامان

 .دخترمونه اون بگو.رو حقیقت_

 تنها بیاد باهامون ریحانه میشم خوشحال و ندارم حرفی که من واال_

 .بپرسن آرش ممکنه که هاییه سوال بابت ترسم

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۰] 

 که بزن حرف باهاشون جوری:گفت و گرفت رو مامان دست بابا

 رو موضوع این که پسرم ممنونم هم تو از.براشون نیاد پیش سوالی

 .انداختی یادم

 حرف ریحانه با بابا بعد روز.رفتم اتاقم به و گفتم کنمی می خواهش

 تنفر هم ماشین با سفر از.بود آماده سفر برای چیز همه و بود زده

 و بود خستگی و زیاد رانندگی خاطر به متنفرم.داشتم دوست هم داشتم

 تونستی می شهر هر از که بود زیبایی مناظر بابت داشتنم دوست

 بریم حیران گردنه راه از و اردبیل از دوازدهم روز بود قرار.ببینی

 کل و بودم حیران گردنه عاشق.کنیم بدر سرعین تو رو سیزده و شمال

 رو وسایلمون.بود حاضر چیز همه.کردم می اون فدای رو سفر

 تو زیاد،راحله جدل و بحث از بعد.ها ماشین تو بردیم و برداشتیم

 .بشه من ماشین سوار هم ریحانه شد قرار و نشست من ماشین
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 نیمه چون.کردیم حرکت.شد سوار هم ریحانه و رفتیم مسجد سمت به

 ها ساعت.نبره خوابم تا بودم برده باال رو موسیقی بود،صدای شب

 پیش وقت خیلی راحله و ریحانه.رسیدیم زنجان به و کردم رانندگی

 بیدار پس از دونستم می اما خواست می چای دلم.بود برده خوابشان

 به.کنم بیدار کشم می خجالت که هم رو ریحانه و برنمیام راحله کردن

 دونستم می.مالیدم رو هام چشم و ایستادم ای رسیدیم،گوشه که خروجی

 علی امیر و کرده عوض علی امیر با رو جاش زنجان از قبل بابا حاج

 شدم پیاده ماشین از.کنه رانندگی من جای که نبود کسی اما خوابه االن

 سرم به بلدی به تا ایستادم و ریختم چای خودم برای.بردارم رو چای تا

 می نگاه آسمون به تاریکی تو و بودم داده تکیه کاپوت به.بخوره

 زن بله:گفتم و کردم داداش زن اسم به نگاهی.خورد زنگ گوشیم.کردم

 داداش؟

 کجایین؟_

 .کنم می حرکت دوباره االن.بخورم چای تا ایستادم یکم_

 .برسی تا وایسادیم ما_

 .میام االن باشه_

 صدای که ریختم بیرون رو چای ی مونده ته و کردم قطع رو گوشی

 اید؟ خسته:شد بلند سرم پشت از یکی

 آگاهناخود و کردم جور و جمع رو خودم یکم و برگشتم ریحانه سمت به

 .گرفته خوابم:گفتم

 .بخوابید یکم برید پس:گفت و اومد جلو

 و بکشم دراز تخت رو راحت بتونم تا برسیم زودتر دارم دوست_

 .بخوابم

 .بخوابید بهتره اید خسته خطرناکه؛وقتی االن اما_
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 .منتظرمونن بقیه نمیشه_

 .کنم می رانندگی جاتون بخوابید؟من پشت برید چطوره...خب_

 دارید؟ رو جاده تو رانندگی ی تجربه_

 .بله_

 چی؟ اتومات دنده_

 اون که افتاد یادم تازه انگار.کشیدم خجالت دیدم که رو پوزخندش

 .بوده من از تر پولدار روزی

 به آخه.بشه راحت خیالم تا مونم می بیدار بگم من:گفتم و گرفتم نفسی

 !نیست اعتباری خانوما شما رانندگی

 لبخندی شد باعث و کشید بیرون افکارش ار رو اون طنزم اما

 .افتاد مسلط،راه خیلی و زد استارت ریحانه و شدیم ماشین سوار.بزنه
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 و شد گرم هام چشم کم شد،کم راحت ریحانه رانندگی بابت از که خیالم

 .رفتم خواب به

 :ریحانه

 خوابش حسین امیر که دیدم و انداختم عقب به نگاهی آینه توی از

 دقیقه پنج حدود.دوختم چشم رو روبه به و گرفتم ازش رو نگاهم.برده

 و زدم بوقی تک و کردم کم رو سرعتی.دیدم رو امیرعلی بعد،ماشین

 سرشون پشت هم من و کردن حرکت.بیفته راه اون اول که کردم صبر

 .کردم رانندگی

 دیدن با.ایستاد و زد راهنما امیرعلی ساعت،ماشین دو از بعد

 امیر سفید ماشین کنار.بایستیم باید و صبحه نماز وقت ساعت،فهمیدم
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 با بابا حاج.دادم تنم به قوسی و کش و شدم پیاده و کردم پارک علی

 کو؟ امیر تویی؟پس ریحانه ا  :گفت و شد پیاده تعجب

 .کردیم عوض رو جامون اومد می خوابشون:گفتم و زدم لبخندی

 .نباشی خسته:گفت و زد لبخندی

 .بخورم جای به هم خودم و کنم بیدار رو راحله من اجازه با.ممنون_

 .بگیرم وضو میرم هم من پس:گفت و داد تکون رو سرش

 و گرفتم نفسی.نشستم و رفتم راننده صندلی سمت به و گفتم ای باشه

 بیدار جان راحله...راحله:گفتم و گذاشتم راحله ی شانه روی رو دستم

 .صبحه نماز شو

 که بودم زده صداش اونقدر.شد نمی بیدار راحله زدم می صدا چقدر هر

 و آورد جلو صندلی دو بین از رو سرش و شد بیدار امیرحسین

 شده؟ چی:گفت

 خوبی چقدر ماشاهللا:گفتم و کردم نگاه حسین امیر به مستأصل

 چیکار.نمیشه بیدار اما کنم می بیدارش ساعته سه!سنگینه خواهرتون

 کنم؟

 .کنم می بیدارش خودم منه دست قلقش.نباش نگران شما هیچی_

 می بیداری و شدید می بیدار اول از خب:گفتم و کشیدم راحتی نفس

 .بشه بیدار تا کشم می رو خودم دارم اینجا ربعه یه دقیقا.دیگه کردید

 جلف از دور به هاش خنده چقدر کردم فکر من و خندید امیرحسین

 خارج فکر این از تا بستم رو هام چشم.است مردانه و بازی

 داد تقریبا و راحله ی شانه روی گذاشت رو دستش امیرحسین.بشم

 میشه تموم صبحونه االن.ها هفته ساعت پاشو!شد دیر پاشو راحله:زد

 .پاشو

 صبحونه؟ کو:گفت و شد باز خانم های نکشیده،چشم ثانیه به
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 کنان حیف جیغ و اومدن خودشون به خانم راحله بعد لحظه چند

 کنی بیدار آرامش با رو من گفتم صدبار...امیر کشمت می یعنی:گفتن

 .میشم بیدار تر راحت

 آر بی آرامش با تو؟تو:گفتم و رفتن باال تعجب شدت از ابروهام

 یه خرسه خانم اما میزنم صدات دارم آرامش نهایت با ساعته میشی؟سه

 خرس زمستونی خواب ی واژه به واقعا راحله.نخوردن تکون هم میلی

 .آوردم ایمان ها

 ببنده رو در اینکه بدون و شد پیاده خندید می که درحالی امیرحسین

 .نماز بریم شید پیاده:گفت

 گذاشت منت هم خانم راحله و شدم پیاده.ایستاد ما منتظر و بست رو در

 رو درها،کلید کردن قفل از بعد هم من و شد پیاده شدن لوس هراز با و

 کلید.شید سوار اومدید زودتر شما اگه:گفت اون و گرفتم امیر سمت به

 .بمونه دستتون

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۰] 

 :امیرحسین

 پارک ماشین که جایی سمت به و شدم بلند جا خوندم،از که رو نماز

 روی که شدم ریحانه شدم،متوجه نزدیک ماشین به وقتی.رفتم بود شده

 پشت هم راحله.بود برده خوابش جور همون و بود نشسته جلو صندلی

 خواسته نا لبخندی.رفت می ور گوشیش با و بود کشیده دراز راحت

 چه به دونستم نمی دقیقا هم خودم که لبخندی.گرفت شکل لبم روی

 .کرده خوش جا لبم روی دلیلی

 یه که گفت هم اون و کجان که پرسیدم و امیرعلی به زدم زنگ به اول

 اومدیم باهم مثال که گفتم و شدم ناراحت کمی.کردن حرکت پیش ربع
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 تو گفت و کرد عذرخواهی.کردن می صبر برامون باید و مسافرت

 .ایسته می منتظرمون خروجی اولین

 و نشست راحله.شدم ماشین وارد آروم و کردم قطع رو گوشی

 .کنم عوض ریحانه با رو جام بیام بزار:گفت

 برده خوابشون خانم ریحانه...تر آروم هیس:گفتم و برگشتم سمتش به

 .بشین جا همون بگیر هم تو.نکنیم بیدارشون بهتره

 کم کم مسیر.افتادم راه و زدم استارت.نزد حرفی دیگه و نشست راحله

 می باال کم کم خورشید.شد می جذاب بودن،داشت کننده خسته جای به

 دل تو و کرد می پخش سرد زمین روی رو گرمابخشش نور و اومد

 تاریکی در عرق زمین این کرد می روشن و کرد می نفوذ تاریکی

 باعث و خورد می چشم به حیات های زیبایی کم روشناییش،کم با.رو

 راحله.ببری لذت سفرت طوالنی مسیر شدم،از خسته جای به شد می

 ریحانه نگاه تو که برقی.کرد بیدار رو ریحانه و نیاورد طاقت آخرش

 که بود جالب و داشتنی دوست قدری دوید،به زیبایی همه این بابت

 خواب کمی های چشم اطرافم،به به کردن نگاه جای به داشتم دوست

 .کنم نگاه تحسین و ذوق از پر ولی آلود

 مسموم افکار این شر از تا دادم تکون رو دوید،سرم ذهنم تو فکر این تا

 باز گناه به پاک که کرد می کاری دختر این چرا.بشم خالص

 سیب چیدن برای رو حوا و آدم شدن وسوسه داشتم تازه بشه؟انگار

 بلغزه؟ پام که کرد می کاری دختر این چرا.کنم درک رو بهشتی

 می زمین روی که ای اشعه هر با و اومد می باال کم کم خورشید

 حس این اما.کرد می زنده موجودی هر در رو زندگی ریخت،حس

 اطراف های شهرستان سرمای و نشد احساس این از بیشتر گرما

 .شد چیره رسیده راه از تازه خورشید گرمای به اردبیل

 روشن رو هوا،بخاری شدن سردتر با و کشیدم باال رو ها شیشه

 .بریز چای راحله:گفتم ناخودآگاه خیلی.کردم
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 .بوسه می رو دستت ریحانه.جلوئه چای:گفت پشت از راحله

 در و گرفتم رو چای.سمتم گرفت و ریخت چای برام سکوت در ریحانه

 به رو خالی لیوان.چسبید بهم خیلی.خوردم رو چای رانندگی حین

 .چسبید خیلی نکنه درد دستتون:گفتم و گرفتم سمتش

 ازم رو لیوان و گفت کنمی می خواهش کنان زمزمه و زد لبخندی

 جمع رو حواسم تمام و گرفتم ازش هم رو نگاهم نیم همون.گرفت

 .کردم رانندگی

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۰] 

 :ریحانه

 نور تو اطراف قدری به.بود اومده خوشم سفر این چرا؟از دروغ

 زیبایی جاهای همچین تو ها ساعت داشتم دوست که بود زیبا خورشید

 .ببینم رو اطرافم و بنشینم

 و نداشتم پوشیدن برای گرمایشی چیز هیچ من.ترسیدم هوا شدن سرد با

 برگردم،یه وقتی دونستم می حداقلش.بود کننده نگران این

 به.ریخت می بهم رو اعصابم این و داشت خواهم شدید سرماخوردگی

 قیمتش تومن هزار صد کمش کم بخرم پوتین یه اگه.رفتم فرو فکر

 .پولشه حداقل تومن پنجاه و صد برم پالتو سراغ بخوام اگه و میشه

 آخر تا بازهم خریدم می رو هردو اگه.رسید نمی هردو خرید برای پولم

 امیر پول گذشته،باید اون از و بخرم ای دیگه چیز تونستم نمی ماه

 .دادم می پس رو حسین

 کشیدم دست بهش فکر از فعال.بگیرم تصمیم شرایط طبق گرفتم تصمیم

 .آینده به کنم محولش گرفتم تصمیم و
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 راحله ی عمه ی خونه راه،به خستگی همه این از بعد باالخره

 چشم توی مهربونی این و بود مهربونی العاده فوق اما پیر زن.رسیدیم

 همه.کنی بغلش محکم و سری بخوای شد می باعث اش چهره و هاش

 نمی و بودم غریبه که رو منی حتی.گفت خوشامد و کرد بغل رو

 همین.فهمیدم رو غریبه من با مهربونیش همه این دلیل تازه اما.شناخت

 عمه ماشاهللا:گرفت،گفت آغوش در رو امیرحسین من سر پشت که

 خیلی پاش کف چشمم.کردی انتخاب رو خوشگلی دختر جان،چه

 .بشید پیر هم پای به.نجیبه

 و شدم سرخ سرعت همون به و شد درشت ثانیه از کسری در هام چشم

 .انداختم پایین رو سرم

 مثل درست اما!نیست امیرحسین زن ریحانه...آبجی نه نه:گفت بابا حاج

 .عزیزه برام و دخترمه

 همون با اما نکنه نگاه محبت با بهم سابق مثل خانم عمه داشتم انتظار

 .خوبی این به امیرحسین؟دختر گیریش نمی پس چرا ا:گفت مهربونی

 دست و اومد جلو بابا حاج اما شد سرخ هم حسین امیر بار این

 ها جوون کار تو نمیشه ده االن.بریم بیا:گفت و گرفت رو خواهرش

 .آبجی کرد دخالت

 اینا بابا حاج ی خونه ی اندازه درست اش خونه.شدن خونه وارد همه

 یه تو سمیه و راحله و من.رفتن هاشون اتاق به همه.بود

 هم خانم حاج ؟ بابا حاج اتاق،و یه تو باهم امیرعلی و اتاق،امیرحسین

 جالبیش.بخوابیم دادیم ترجیح بودن خسته همه چون.رفتن اتاق یه تو

 که بود این داشت تخت یه رفتم می ای خونه هر تو همیشه که من برای

 خیلی پتوهای و سنگین های تشک برامون و بودن خالی تقریبا ها اتاق

 پتوها این تونم نمی کردم فکر خودم با اول.آوردن دوز دست و بزرگ

 بخششون لذت گرمای زیر رفتم سرما تو وقتی اما بکشم خودم روی رو
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 تاییمون سه هر که بود عالی و گرم قدری به محیط.خوبن چقدر فهمیدم

 .برد خوابمون سوت سه

 :امیرحسین

 .کرد می برداشت اشتباه همیشه که ما جان عمه این دست از

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۲] 

 به لعنت.بود دختر این پی فکرم همه بود زده رو حرفی چنین وقتی از

 بودم شده کالفه.داره برنمی دست بازم و میشه کشیده گناه به که فکری

 غلتی دوباره.بردارم دست دختر این به فکر از تونستم نمی اینکه از

 بچه مثل پسر؟بگیر چته:گفت آلودی خوای صدای با امیرعلی که زدم

 خوری؟ می تکون همش که تنته تو چی مگه بخواب آدم

 .بره نمی خوابم_

 تو؟ نشدی نکردی؟خسته رانندگی شب کل مگه_

 .خوابیدم من و روند خانم ریحانه صبح نماز وقت تا زنجان از نه_

 پس؟ خوابی نمی که مرگته چه_

 امیرعلی؟...دونم نمی_

 هوم؟_

 شدی؟ داداش زن عاشق فهمیدی چطور...تو یعنی خب...تو...تو_

 جوابی وقتی اما بشنوم جواب تا کردم سکوت و پرسیدم سختی به

 ناخودآگاه.برده خوابش دیدم و کردم نگاه امیرعلی صورت به نگرفتم

 اشتباه بود ممکن شنید می اگه.نشنیده رو سوالم که شدم خوشحال

 شد نمی اشتباه هم زیاد که کردم می فکر داشتن االن گرچه.کنه برداشت

 .برداشتش
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 باالخره.ببره خوابم بلکه بستم رو هام چشم و کشیدم سرم روی رو پتو

 .برد خوابم مکافات یک و هزار از بعد

 همین لحظه یه.خوردن می ناهار داشتن و بودن بیدار همه شدم که بیدار

 نکردید؟ بیدارم چرا:گفتم و جلو و رفت.موندم جوری

 تو رفت یادمون وای ای:گفت و زد اش گونه روی ای ضربه مامان

 !رو

 داره؟ دوست رو من کسی میشم؟اصال دیده من اصال:گفتم تعجب با

 لوس خیلی بودنم پسر وجود با که کردم نمی انکار.شدم ناراحت

 امیر.زدن می صدام باید دونستن می رو من اخالقیات که اونا اما.هستم

 .واقعیم مامان بابا دنبال رفتم می بودم جات من:گفت الکی علی

 با حتی رو ام گرفت؛خانواده ام خنده.خنده زیر زدن حرف این با همه

 کنارش و رفتم امیرعلی سمت به.داشتم دوست هاشون محلی بی.وجود

 می گردنی پس یه االن وگرنه ای بزرگه تو که حیف:گفتم و نشستم

 .چسبید

 یه تو ببره رو زبونش اینکه از قبل اما کرد درازی زبون ها بچه مثل

 .سرش تو خورد گردنی پس

 کنارش که بابا شیطنت و خنده از پر ی چهره به درشت های چشم با

 !بابا:گفت بهت همون با و کرد نگاهی بود نشسته

 پس یه االن بود؛ امیرحسین با حق چیه؟دقیقا خب:گفت و خندید بابا

 .چسبید می گردنی

 معمول طبق.کشیدم و برداشتم رو برنج.شد بلند جمع ی خنده صدای

 امیر که خوردم قدری به.العاده فوق غذاهاش و بود عالی عمه دستپخت

 همه اون چجوری.بالست خندق و نیست معده واقعا:گفت بهت با علی

 داداش؟ شد جا شکمت اون تو برنج
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 .لبخند یک سادگی به:گفتم و کشیدم شکم روی دستی

 این اگه.بود عالی جون عمه ممنون:گفت و شد بلند جا از و گفت دردی

 اکبر هللا هزار اما خوردم می بیشتر داد می اجازه کنارم جاروبرقی

 رو شکممون هم ما ده نمی فرصت که باالست قدری به مکشش قدرت

 .کنیم بر س

 نخوردی،بمیرم اصال تو که نیست:گفتم و کردم خورشت به ای اشاره

 .برات

 .شد بلند حرف این با جمع های خنده صدای

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۲] 

 :ریحانه

 گرفت می شکل لبم روی جمع این تو بودن از لبخندی که هربار

 کرده رو بهم زندگی تو که شانسی بهترین گفتم می خودم با آگاهناخود

 جمع سمیه و راحله کمک با رو ها بشقاب.است خانواده این با آشنایی

 چای،دوباره خوردن و کار اتمام از بعد.شستیم رو ها طرف و کردیم

 یه از بعد و شدم حموم وارد.بخوابن بیشتر تا برگشتن ها اتاق به همه

 اما سنگین پتوی همون زیر رفتم دوباره و رفتم اتاق دوش،به

 ام سرمایی چقدر من که دونست نمی احدی حتی جمع این تو.گرمابخش

 خواب به و شد گرم هام چشم.هستن بخش لذت برام ها پتو این چقدر و

 .رفتم

 که ای سفره دور همه.شد می تحویل سال ظهر دوی بعد،ساعت روز

 سال شدن تحویل منتظر شادی با و بودن نشسته بود چیده خانم عمه

 با.بشه بلند توپ صدای که بودم منتظر آن هر و بود پایین سرم.بودن

 باز.کردم نگاه تلوزیون به و آوردم باال رو توپ،نگاهم صدای شدن بلند

 سه ی خاطره.بودم دور ام خانواده از که بود سال گرفت؛دو دلم هم
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 بارش ی آماده رو هام چشم و خورد چرخ سرم توی پیش سال

 از بعد بالفاصله بود قرار و بودیم نشسته هم دور که روزی همون.کرد

 کنار و سال بار آخرین برای که روزی همون.اصفهان بریم تحویل سال

 مادرم و پدر های بوسه بود گرم چقدر و.کردم تحویل مادرم و پدر

 رو دادن می بهم که هایی عیدی چقدر.عیدشون تبریک و ام گونه روی

 دوستم چقدر دیدم می اینکه خاطر به بلکه مبلغش خاطر به نه

 من و.بود محبت و مهر از پر آغوششون چقدر.داشتم دارن،دوست

 شاد باید که هایی لحظه موقع،در همین سال هر که بودم غمگین چقدر

 پیش االن داشت دوستم یکم حتی برادرم اگه.شدم می غمگین بودم می

 کشید نمی رخم به رو خودش اینقدر درد این و بودم نشسته خونیم برادر

 چقدر من و.دیدم نمی سرم روی آورده فرود چماقی رو بزرگیش و

 حس و شادی از مملو همه برای که لحظاتی چنین تو شدم غمگین

 .تازگیه

 دیواره به رو خودش داد فشار بغضم و شد چشمم مهمون اشکم قطره

 برای.غم به بلکه شادی به نه اما تپید و شد فشرده درهم قلبم و گلوم ی

 جمع بین از رو خودم و شدم بلند آرومی به اطرافیانم شادی نزدن هم

 شهر سوز استخوان سرمای توی و کشیدم بیرون کسانم تنها و مهربون

 گاهی هم بهار،هنوز گذاشتن قدم وجود با که ایوانی به بردم اردبیل،پناه

 و تحویل سال ی لحظه در درست هم اون بارید می برف.شد می برفی

 عجیب بودم نکرده سفر خطه این به حال به تا که من برای چقدر این

 هم و ازم کنه دور رو سرما حس هم که بود هام دست ام کننده بغل.بود

 می پیدا نمود تر آزاردهنده برام سرما وجود با که رو ای تنهایی حس

 دونستم نمی که هایی اشک ببارن دادم اجازه و بستم رو هام چشم.کرد

 ها؟ لحظه این تو دارم غم اینقدر من چرا.بگیرن پایان قراره کی
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 :امیرحسین

 جمع بین رو نگاهم و کردم نگاه ریحانه ی رفته راه به تعجب با

 این بین هم اون شدم رفتنش و نگاهش غم متوجه من فقط چرخوندم؛چرا

 می دارم ورزن؟چی می عشق ریحانه به بیشتر من از که آدم همه

 زنم؟ می حرفی چنین که ورزم می عشق بهش من گم؟مگه

 با و کردم جان نوش برادر از رو گردنی پس که دادم تکون رو سرم

 زنی؟ می چرا:گفتم تعجب

 پسر؟ چته.دی می تکون رو سرت الکی و شدی دیوونه چون_

 من بیخیال لطفا هم شما.نیست هیچیم من برادر هیچی:گفتم و کردم پوفی

 .شو

 .ها رفتی دست از:گفت و داد تکون تاسف نشونه روبه سرش

 علی امیر شدن پاپیچ همه این کرد خیر به ختم پرسشش با راحله

 کو؟ ریحانه:رو

 این شد غیب کجا:پرسید دوباره راحله و کردن نگاه رو اطراف همه

 بره؟ که ندید کسی.بود اینجا که دختر؟االن

 از نشون و بود شده سرخ هاش چشم اما برگشت ریحانه لحظه همین تو

 ریحانه؟نگرانت رفتی کجا:گفت و ایستاد راحله.داشت اش گریه

 ...شده؟گریه قرمز چرا چشمات.شدیم

 ...راحله:گفتم بلند

 راست و چپ به رو سرم و کردم اخمی.خورد رو حرفش و کرد نگاهم

 می بابا حاج بشین بیا:گفت و کشید رو ریحانه دست راحله.دادم تکون

 .بده عیدی بهمون خواد

 رو همه صورت و داد عیدی همه به بابا نشست،حاج که ریحانه

 .نبود محرم بهش که ای ریحانه جز به همه بوسید،البته
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 چای یه اومد نمی خوابم چون.بخوابن رفتن خوردیم،همه که رو ناهار

 چشم.کردم نگاه ریز برف های دونه بارش به و بالکن تو رفتم و ریختم

 رو چای.کشیدم هام ریه به رو تازه هوای و گرفتم نفسی و بستم رو هام

 به.شد باز سرم پشت در که بودم فکر تو.شدم تر گرم و کردم مزه مزه

 مزاحم:گفت و کرد نگاهم.کردم نگاه ریحانه به و برگشتم در سمت

 نیستم؟

 .نه که البته:گفتم و دادم تکون رو سرم

 آگاهناخود و شدم دستش توی چای لیوان متوجه تازه و ایستاد کنارم

 کنارم.گرفت شکل لبم روی ریحانه با نظریم هم همه این از لبخندی

 برف متر میلی پنج قد که گذاشت ای نرده روی رو دستش و ایستاد

 .زیباییه خیلی ایوون:گفت که کردم سکوت.بود روش سرد و سفید

 .طوره همین:گفتم فقط جواب در

 راحله ندادید اجازه جمع بین که ممنون:گفت و کرد مزه مزه رو چایش

 .شد می چی دونم نمی داد می ادامه راحله اگه.بشه پاپیم

 .باشه داشته تشکر به نیاز که نکردم کاری_

 .تو میرم من:گذشت،گفتم بینمون سکوت از کمی وقتی

 شدم خونه وارد و کردم باز رو در.کرد سکوت و داد تکون رو سرش

 مستقیم.خورد ام زده یخ صورت به روشن بخاری گرمای از موجی و

 و کشیدم ای خمیازه بخش لذت گرمای این تاثیر تحت و رفتم اتاقم به

 دراز و کردم پهن تشک راحتی های لباس با هام لباس تعویض از بعد

 .برد خوابم زود خیلی و کشیدم
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 :ریحانه
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 از.میشه کننده خسته داره سفر که کردم می فکر این به کم کم داشتم

 می و خوردیم می و بودیم خونه تو مرتبا بودیم رسیده که روزی

 ی همه اول و شد شروع عید دوم روز از کم کم ها برنامه اما.خوابیدیم

 هما و ریما راحله قول به.خانم عمه ی خونه دیدنی عید اومدن ها فامیل

 سالهاست کرد می حس آدم که بودن شیطون قدری به همه دخترهای

 احساس که بودن صمیمی غریبه من با قدری به.شناسه می رو اونا

 مسافرت.داشتم دوست خیلی رو ها اون با معاشرت و کردم نمی غریبی

 نرفته بیرون خونه از که بود حالی در این و شد می جذاب برام داشت

 .بودیم

 هوا چون.بازار بریم که گرفتن تصمیم همه باالخره که بود پنجم روز

 رنگ مشکی جین شلوار.پوشیدم رو هام لباس ترین گرم بود سرد خیلی

 آخر در و قرمز مشکی شال و قرمز بارونی.مشکی های کنونی همراه

 همه.شدم خارج اتاق از آرایش ای ذره بدون و کردم سر رو ملی چادر

 متوجه رفتیم بیرون خونه از وقتی تازه و داشتن تن به گرم های لباس

 که بود شده نبودش متوجه تازه هم راحله انگار.شدم حسین امیر غیبت

 کو؟ حسین امیر مامان:گفت

 .دوستش ی خونه رفت پیش ساعت یه_

 نمیاد؟ خرید پس ا_

 .نه_

 بود سربسته که اردبیل قدیمی بازار رفتیم اول و شدیم ها ماشین سوار

 و خوشگل خیلی حتی.آهنگری و فروشی پارچه و مسگری از بود پر و

 ها مغازه.قدیمیه خیلی خیلی خیلی گفت می راحله.بود قدیمی صدالبته

 عالی ها فروشی پارچه و ها مسگری وسایل و بودن جالب و زیبا خیلی

 و خرید چاقو ازش خانم حاج که بود هم چاقوسازی مغازه تا چند.بود

 .خوبن خیلی هاش چاقو که گفت
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 پاساژهای که شاهد خیابون به رفتیم بقیه همراه بازار،به این از بعد

 جای خیلی و رفت می فروش به هم چیز همه.داشت بزرگی خیلی

 نگاه ام خسته پاهای به دیدم که رو فروشی کفش ی مغازه.بود قشنگی

 بود شده سر سرما از و بودن کرده آب از پر رو پاهام ها کفش.کردم

 بین نگاهم و لرزیدم می داشتم تقریبا طوالنی مسیر خاطر به.پاهام

 در فروشی مانتو ویترین پشت های پالتو و فروشی کفش ی مغازه

 نمی دو هر به عمرا پولم.بخرم رو کدومش دونستم نمی و بود گردش

 من از زودتر بقیه.بشه کند هام قدم و بشم مردد بود شده باعث و رسید

 با.بمونم عقب اکیپ از بود شده باعث من تعلل این و رفتن می راه

 به.اومدم خودم به زمین روی افتادنم و چیزی یه به کفشم گیرکردن

 جایی ما بودم آوردم شانس.کردم نگاه وضعم و سر به و ایستادم سختی

 سه قد که کفشم به نگاهی.نبود خیلی و بود بان سایه زیر بودم افتاده که

 در درست.شد بلند نهادم از آه و کردم بود شده پاره چپ سمت از سانت

 می حاال و شد پاره کردم،کفشم پالتو یه خرید به تصمیم که ای لحظه

 صدا رو راحله تا کردم بلند رو سرم وقتی اما.بخرم پوتین باید دونستم

 .شدم اکیپ نبود متوجه بزنم
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 ها مغازه از یکی تو حتما گفتم خودم با و انداختم باال ای شونه

 ویترین سمت به.بخرم کفش و فروشی کفش برم گرفتم تصمیم.هستن

 گرفتم تصمیم و گذروندم نظر زیر رو ها پوتین و ها بوت و رفتم

 به سر و شدم مغازه وارد.تره ارزون همه از که بخرم رو پوتینی

 دارید؟ رو هشت و سی ی شماره دوازده کد سالم:گفتم و رفتم زیر،جلو

 چهره به و کنم بلند رو سرم تعجب با شد باعث مردی آشنای صدای

 .کنم نگاه اش

 خانم؟ ریحانه شمایید ا  :حسین امیر
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 کنید؟ می چیکار اینجا شما:گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 و منه دوستای از یکی رامتین:گفت و انداخت کنارش مرد به نگاهی

 اومدم و اینجاست فهمیدم که اشون خونه بودم رفته.اونه مال مغازه این

 دارید؟ خرید.ببینمش

 می رو هشت و سی ی شماره دوازده کد بله:گفتم و دادم تکون رو سرم

 .خواستم

 .نه یا مونده ببینم کنید صبر:گفت و شد بلند جا از کناریش مرد

 هستن؟ بازار هم بقیه:گفت که ایستادم صدا بی

 گمشون و افتادم عقب ازشون اما آره:گفتم و دادم تکون رو سرم

 کفش اول و بیام شدم مجبور شد پاره کفشم و افتادم چون اما.کردم

 .بخرم

 راحله؟ جونم:گفتم و زدم لبخندی.خورد زنگ گوشیم لحظه همین در

 شدی؟ کجایی؟گم_

 کجایید؟ شما.بخرم کفش اومدم_

 .شاهدیم خیابون سر_

 بیام؟ هم من تا کنید صبر یکم میشه_

 .منتظرتیم نباش نگران باشه_

 که کدی اون از:گفت و اومد دار مغازه کردم قطع که رو گوشی

 از که هفتاد کد اما.مونده یکی فقط اونم هفت و سی ی شماره خواستید

 هشت و سی دونه یه هست هم تر خوشگل و باالتره کیفیتش هم کار این

 بیارم؟.داره

 .ببینمش ویترین تو برم بذارید:گفتم و گرفتم نفسی
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 که کفشی دنبال و رفتم ویترین سمت به.ایستاد و داد تکون رو سرش

 و بود قشنگ خیلی.لعنتی بود هم چیزی چه.گشتم گفت می فروشنده

 برم خواستم که همین و زدن برقی هام چشم.بود نشسته دلم به واقعا

 چسبید زمین به پاهام کف.خورد قیمتش به اومده،نگاهم خوشم بگم بهش

 بگم گرفتم تصمیم و گرفتم نفسی.نظرم مورد پوتین قیمت دیدن از

 .نیومده خوشم

 منه منتظر و گرفته دوستش از رو کفش امیرحسین شدم،دیدم که وارد

 گرمای.پوشیدم رو کفش و موندم رودربایستی توی.بپوشمش و برم که

 بودنم مردد.کرد می سستم داشت کفش داخل خزهای بخش لذت

 کرده کالفه رو فروشنده کمی و بود انداخته شک به رو امیرحسین

 .ببخشید.نیومد خوشم نه:گفتم و گرفتم نفسی.بود

 مطمئنم خانم؟من ریحانه شده چی:گفت و شد نزدیکم امیرحسین

 خرید؟ نمی چرا پس اومد خوشتون

 .امیرحسین آقا کنید می اشتباه:گفتم و کردم نگاهش کالفه

 ریحانه بگید بهم.داره وجود دلیلی حتما:گفت و داد تکون رو سرش

 .خانم

 حل رو مشکالتم دیگران ندارم دوست گفتم هم قبال:گفتم و کردم اخم

 .نباشید نگران شما کنم می کاریش یه خودم.کنن
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 و کرد درهم رو هاش اخم و شد باخبر شصتش انگار

 ...مشکالتتون؟نکنه:گفت

 چشم توی زدم زل.کرد سکوت هم حسین امیر و فروشنده به کردم رو

 ندارید؟ ای دیگه چیز.خوام نمی رو پوتین این:گفتم و هاش
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 پوتین قیمت:گفت و رفت جلو امیرحسین گفتم رو این اینکه از.بعد دقیقا

 رامتین؟ چنده

 .تومن هفتاد و صد:گفت و کرد نگاه ما دوی هر به مردد رامتین

 امیرحسین؟ آقا کنید می چیکار:گفتم و کردم اخم

 هام چشم توی زد زل.کرد غافلگیر رو من و من سمت برگشت یکدفعه

 .درسته که کنم می رو کاری:گفت و

 ...من فروشنده آقای:گفتم و دادم تکون رو سرم

 !خانم ریحانه:گفت عصبی امیرحسین یهو

 واج و هاج که رامتین سمت به.کردم سکوت و کردم نگاهش تعجب با

 و دوستش سمت گرفت رو کارتش و برگشت کرد می نگاه ما به

 .کن حسابش:گفت

 قد شاید.بود کم امون فاصله چقدر فهمیدم تازه گرفت فاصله ازم وقتی

 سکوت رو چاره راه و کشیدم نفسی.بود فاصله اون و من بین قدم یه

 .دیدم

 .بریم:گفت و اومد من سمت به کرد حساب رو پول که حسین امیر

 به که شدم متوجه آخر ی لحظه در و شدم خارج مغازه از همراهش

 .بعدا زنم می زنگ بهت:گفت رامتین

 یهو.نداشت دوام ثانیه چند از بیشتر من سکوت و شدیم خیابون وارد

 باید امیرحسین؟چرا آقا کردید که بود کاری چه این:گفتم و شدم منفجر

 سعی کنید؟چرا خرج پول ندارم باهاتون نسبتی هیج که منی برای شما

 برید؟ می لذت من آزار از کنید؟چرا خوار رو من دارید

 :امیرحسین

 عصبی.داشتم براش هم جوابی البته و شدم می هاش حرف متوجه دقیقا

 برم؟اگه می لذت شما آزار از من؟من:گفتم و برگشتم سمتش به و شدم
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 با سرما این تو دادم می اجازه و خریدم نمی رو پوتین که بود اینطور

 خوار رو شما خواستم کی.بردارید قدم ها برف بین پاره کفش یه

 رو مشکلش داد نمی اجازه غرورش که کردم کمک کسی به کنم؟فقط

 .بیاره زبون به

 ...ام آقا:گفت عصبی

 بین نسبت متوجه هنوز شما:گفتم تر مهربون و کردم قطع رو حرفش

 هستیم بابا حاج ی خانواده از عضوی دو هر نشدید؟ما خودتون و من

 غیر مگه.کردم کمک ام خانواده از عضوی به من و نیستیم غریبه پس

 خانم؟ ریحانه اینه از

 حاج چتر زید باید کی امیرحسین؟تا آقا کی تا:گفت و شد پر هاش چشم

 دوشتون؟ رو بشم بار و باشم شما ی خانواده و بابا

 اون عضو ابد تا شما...ابد تا:گفتم صادقانه و زدم مهربونی لبخند

 می حمایت ازتون و ایستیم می شما پشت ابد تا هم ما.مونید می خانواده

 .کنیم

 با.تنش توی نشست لرز لحظه به و شد روان اش گونه روی اشک

 سردتونه؟:گفتم تعجب

 .نه:گفت و انداخت پایین رو سرش

 بقیه بریم:گفت و کرد حلقه رو هاش دست و تنش گرفت لرز دوباره

 .منتظرمن

 .بگید نه؟صادقانه یا سردتونه شما:گفتم و ایستادم جلوش

 .زنم می یخ دارم:گفت مظلومانه و کرد نگاهم
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 ...برنداشتی خودتون همراه گرم لباس مگه:گفتم تعجب یا
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 رو ریحانه بار اولین که افتادم روزی یاد به و شد قطع حرفم

 بارونی یه فقط اون و بود سرد هم تهران حتی که روزی.دیدم

 .مشکله یه هم اون پس:گفتم زیرلب.داشت

 .بیاید من با:گفتم و کردم نگاهش

 داخل دیدم که رو فروشی مانتو ی مغازه این.ا.افتاد راه دنبالم ناچار

 و فروشنده به کردم رو.شد داخل متفکر و زیر به سر همراهم.شدم

 .خواستم می پالتو خانم این برای:گفتم

 .زد صدا رو اسمم لب زیر نابارور و برد باال رو سرش حرفم با یهو

 .کن پرو رو ها پالتو لطفا:گفتم آروم و زدم لبخندی

 پالتو بعد کمی.رفت فروشنده همراه و انداخت پایین شرم با رو سرش

 دست در رو چادرش و کشید می رو دستش فروشنده که درحالی تن به

 پسندید؟ می:گفت و اومد من سمت به داشت

 :ریحانه

 زور به و بپوشم رو چادرم نداد اجازه زن ی فروشنده کردم کاری هر

 امیرحسین سمت به رو من و گرفت رو دستم و گرفت ازم رو چادرم

 .کشید

 به چیه؟پالتو نظرتون:گفت فروشنده برگشت ما سمت به امیرحسین تا

 میاد؟ همسرتون تن

 و گرفت ازم رو گرمش نگاه امیرحسین.کردم حس رو شدنم سرخ

 خانم؟ ریحانه چیه خودتون نظر:گفت

 .قشنگه:گفتم و گرفتم نفسی

 لباس شما خانم ریحانه.خریم می رو همین:گفت و کرد فروشنده به رو

 .بریم کنم حساب هم من بیارید پرو اتاق از رو قبلی
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 سر از بعد و گذاشتم نایلون یه تو رو بارونی و رفتم پرو اتاق سمت به

 .رفتم امیرحسین سمت چادرم،به کردن

 مغازه از پام تا.شدم خارج مغازه از همراهش سکوت در و زیر سربه

 دستیم کیف توی از رو گوشیم.شد بلند گوشیم زنگ صدای رفت بیرون

 .الو:گفتم و زدم لبخند ریحانه اسم به باز و برداشتم

 شد سبز پامون زیر سبز علف برف این تو؟توی کجایی سالم_

 دزدیدنت؟ نکنه.دختر

 .میام دارم:گفتم و خندیدم

 گزارش ده و صد زنم می زنگ نباشی اینجا دیگه دقیقه دو تا_

 .میدم رو مفقودیت

 .فهمیدم بابا باشه_

 ببینه رو من راحله االن:گفتم حسین امیر به رو و کردم قطع رو گوشی

 .بدویید.کنه می نصفم وسط از

 کوچه سر رو دیگه،اکیپ دقیقه دو دقیقا و گرفت شدت هامون گاهم

 نشسته و زده زانو زمین روی همه.گرفت ام خنده دیدنشون از.دیدیم

 می خستگی اشون چهره خورده،از شکست لشکر مثل درست و بودن

 .ریخت

 کنارم حسین امیر دیدن با هاش چشم و دید رو من دور از راحله

 .سالم:گفتم و کردیم علم قد جلوشان.شد درشت

 .میرم می دارم ام بریم؟خسته خب:گفت و کرد سالم هم امیرحسین

 بودید؟ هم با سالم:گفت و ایستاد راحله

 فروشی کفش ی مغازه تو رو امیرحسین آقا بخرم کفش رفتم:گفتم سریع

 .دیدم بود دوستشون مال که
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 بریم پاشو.مامان دیگه پاشو:گفت مادرش به رو و گفت آهانی راحله

 .میرم می گرسنگی از دارم شدم خسته
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 و سینما رفتیم هما پیشنهاد به هم بعد.خوردیم غذا و خونه رفتیم مستقیم

 .دیدیم فیلم

 روی اسکی پیست به رفتن.بود تر پرشور و بهتر روز یه بعد روز

 خیلی پیست.بود بخش لذت ولی وار دیوانه خیلی سرما وجود با چمن

 بازی و چرخیدیم می ها دیوونه مثل.بود جنگل یه وسط که بود بزرگی

 سرماخوردگی به که بود ای شادی و خنده از پر روز.کردیم می

 رفتیم جاها خیلی بودیم اونجا که روزی چند طی.ارزید می همگانیمون

 اشاره مقدس مریم کلیسای و اردبیل شناسی مردم موزه به میشه که

 .کرد

 خیلی عید آخر.گذروندیم خوش حسابی و گرفتیم هم با عکس عالمه یه

 به اینکه از.رسوند می اتمام به رو تعطیالتمون و اومد می جلو زود

 دو از بعد کردم می حس و بودم خوشحال خیلی بودم اومده سفر این

 حیران گردنه راه از گرفتیم تصمیم دهم روز.برگشتم زندگی به سال

 حال به تا.برگردیم تهران سیزده،به کردن بدر از بعد و شمال بریم

 طبیعت این دیدن مشتاق خیلی و بودم ندیده رو حیران گردنه

 می فکر همیشه.بود سخت خیلی خانم عمه ی خانواده از جدایی.بودم

 از بعد.شد عوض نظرم خانم عمه دیدن با اما بدن ها عمه ی همه کردم

 رو شمال راه و نشستیم ها ماشین تو قبل مثل عمه ی خانواده از جدایی

 .گرفتیم پیش

 دهنم اطرافم بکر های زیبایی شدت شدیم،از حیران گردنه وارد وقتی

 و خونه اون به که من برای زیبایی همه این باور.بود مونده باز متر سه

 بهت با.بود بودم،سخت ندیده رو زیبایی همه این و بودم چسبیده ها پول
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 سرحال سرد اما بخش لذت هوای این از و کردم می نگاه اطرافم به

 عمرم،همین های سفر ترین ماندنی یاد به از یکی واقعا.بودم اومده

 .بودم اومده بابا حاج ی خانواده با همراه که بود سفری

 کردن شمال،بازی های جنگل توی.شد تموم عالی بدر سیزده یه با سفر

 گذاشتن کالس از دور به کردن شیطنت عالمه خندیدن،یه و خوردن و

 .شد ماندنی یاد به روز یه مادریم،برام و پدری ی خانواده های

 دود به شهره تهران شمال،به معروف ترافیک گذروندن از بعد باالخره

 راحله همراه خودش و رسوند خونه به رو من امیرحسین.برگشتیم دم و

 دیروز تا که بشر این نقیض و ضد رفتارهای به موندم مات من و رفتن

 امروز ایم،اما خانواده یه از داشت ادعا و کرد می خرج پول برام هی

 این دلیل.گذاشت می زده بهت رو من و کرد می محلی بی بهم عمال

 دروغ.نداشتم فهمیدنش به هم ای عالقه هیچ و دونستم نمی رو رفتارش

 .بفهمم رو علتش داشتم دوست دلم چرا،ته

 از بعد و کردم باز رو در.رفتم اتاقم به مستقیم و انداختم باال ای شونه

 چی هست با و رفتم داشتنیم دوست ی کاناپه سمت لباس،به تعویض

 به بیشترش که طوالنی راه همه این از خسته.کشیدم دراز روش

 .گذاشتم هم روی رو هام گذشت،پلک ترافیک
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 :امیرحسین

 درمورد رو امیرعلی آخر اولتیماتوم اگه البته.بود خوبی سفر درکل

 .بگیرم فاکتور ریحانه از دوری

 وقتی.زده بهم حرفی چنین برادرم چرا که بود آور تعجب خیلی برام

 ضربه.کردم می نگاهش درشت های چشم گفت،با بهم رو موضوع این
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 اون باشه نکن؛هرچی نگاهم اینجوری:گفت و زد ام شونه به ای

 .بدونی بهتر باید خودت که تو.گناهه بهش شدنت نزدیک و نامحرمه

 این به و نشستم زمین روز.رفت حرف این زدن از بعد امیرعلی

 رو ها قرمز خط نباید من.بود علی امیر با حق.کردم فکر موضوع

 .کردم می عبور ازش و گرفتم می نادیده

 و بود شده تموم سفر.بشم خارج افکار این از تا دادم تکون رو سرم

 .کردم می فکر گذشته به نباید دیگه حاال

 :ریحانه

 اگه البته.بود امان و امن زندگیم توی چیز همه.بود فروردین آخرای

 .بگیرم نادیده رو امیرحسین علت بی های فرار

 ظهر اذان به ساعت یک.بودم نشسته بیکار خونه تو و بود تعطیل روز

 گوشیم که بودم فکر توی.بودم اینا بابا حاج اومدن منتظر و بود مونده

 .خورد زنگ

 و دادن جواب بین مردد و کردم نگاه ناشناس ی شماره به تعجب با

 کار که باشه کسی ممکنه که کنی فکر با آخر در.موندم ندادن جواب

 بله؟:دادم جواب و کشیدم سبز بخش روی رو دستم باشه داشته واجبی

 و بود کسم همه روزی که مردی.پیچید گوشی توی مردی صدای

 کشیدن نفس شد باعث که مردی.نداشت فرقی غریبه یه با برام امروز

 .بزنم زل ای گوشه به بهت با و بره یادم رو

 خودتی؟ ریحانه...ریحانه:اشکان

 از سال دو که کردم می گوش صدایی به زده بهت کشیدم،فقط نمی نفس

 به دری دربه اوایل اون که صدایی.گذشت شنیدمش،می که باری آخرین

 زنگ و بشه پشیمون کارش از ممکنه کردم می فکر اینکه خاطر

 .نکردم عوض رو بزنه،خطم
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 .ای ریحانه تو بشم مطمئن خوام می...بزن حرف_

 فقط نداره اشکالی نیست چیزی...باش آروم گفتم خودم با و گرفتم نفسی

 .بده رو گرفته تماس باهات که نه،نامردی که مرد جواب و باش آروم

 خوای؟ می چی:گفتم دار خش صدایی با و زدم زبون رو لبم

 .ببینمت تا پیشم برگرد...آبجی شده تنگ برات دلم_

 تنگ دلت:گفتم و زدم پوزخند و بست نقش پیشونیم روی غلیظی اخم

 داری؟ لعنتیت ی سینه اون تو هم دلی مگه شده؟اصال

 ...ریحانه:گفت دوباره لرزان صدایی با

 !نبر رو من اسم:غریدم و سابیدم بهم رو هام دندون

 ...ریحانه:گفت طوطی یه مثل دوباره

 شده چی چیه.نیار زبون به رو من اسم گفتم:زدم فریاد و نیاوردم طاقت

 سال؟ دو از بعد اونم دی ز زنگ بهم که شده چی افتادی؟باز یادم که

 .خدا به هیچی_

 برم باید که نشناسم رو تو اگه من د  !نخور قسم الکی:زدم داد تر عصبی

 .بمیرم

 .کن کمکم آبجی_

 از هم رو زننده رفتار این.اشکان داری رو خیلی:گفتم و زدم پوزخند

 زنیکه اون.نیست تو وجود تو پررویی همه گرفتی؟این یاد عزیزت زن

 .شدی اینجوری که کرده جنبلت جادو
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 .ریحانه:گفت فقط هم باز
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 نداشته باهام کاری و نزن زنگ بهم دیگه.مرد ریحانه:زدم فریاد هم باز

 فکر تو مثل نامردی آدم به دیگه گرفتم یاد خوب دوسال این تو.باش

 که هایی پول و زن با هم تو.بکشم بیرون آب از رو گلیمم خودم و نکنم

 خوش.حرومه که نده اهمیت هم اصال.باش خوش گرفتی ازم ناحق به

 .نگیر تماس هم دیگه و بزار خودم حال به رو من و باش

 از رو چیز همه من نباشی باهاش تو اگه.خوادت می هنوزم شهاب_

 درست رو چیز همه خودم شب،بعد چند فقط کنم می خواهش.میدم دست

 همه و بشه تضمین ات آینده تا خوب دکتر یه پیش برمت می و کنم می

 ...پس بهت رو ارثت سهم ی

 پیشونیم روی عرق های دونه و بود شده درشت بهت شدت از هام چشم

 باورم.بزنه بهم داداشم رو ها حرف این شد نمی باورم.اومد می پایین

 .باشه داشته ازم ای شرمانه بی درخواست چنین که شد نمی

 شنوی؟ می:پیچید گوشم تو صداش دوباره

 بی بفهم رو دهنت حرف:زدم فریاد و شدم منفجر ناگهان بمب یه عین

 قبول موقع همون کنم ها کاری کثافت این از خواستم می من اگه!شرف

 .متنفر متنفرم ازتون.اتون همه جهنم به برید.کردم می

 شدت از و زدم می نفس نفس شدت به.ایستادم و کردم قطع رو گوشی

 گر.بزنه بیرون آتیش هام گوش از که االنه کردم می حس عصبانیت

 و دست و رفت می سیاهی هام چشم.اومد نمی باال نفسم و بودم گرفته

 یه از بیشتر.کردم باز رو در و رفتم در سمت به.کرد می گز گز پام

 نفس و افتاد زمین روی جونم بی تن.بگیرم فاصله اتاق از نتونستم قدم

 چیزی دیگه و افتاد هم روی سنگینم های پلک و شد دار کش هام

 .نفهمیدم

 :امیرحسین
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 راست سمت به عادت روی از ناخودآگاه و کردم قطع رو گوشی

 ظهر نماز وقت تقریبا.انداختم نگاهی دیوار روی ساعت به و چرخیدم

 از و بود شلوغ بابا حاج سر امروز منتهی.مسجد رفتم می باید و بود

 جالباسی از رو کتم و شدم بلند جا از.مسجد برم بود خواسته من

 .رفتم در سمت به بود میز روی که سوییچ برداشتن از بعد و برداشتم

 سمت به.رفتم بیرون شرکت از و دادم تکون ایستاد؛سری دیدنم با منشی

 و بودم پارکینگ توی بعد کمی.باال بیاد که شدم منتظر و رفتم آسانسور

 .زدم می استارت داشتم

 وارد و کردم باز رو در.رسیدم مسجد به کوتاه نسبتا مسیر طی از بعد

 بخش ی بسته درهای و خاموش های چراغ به تعجب با.شدم مسجد

 خونه خانم ریحانه یعنی پرسیدم خودم از و کردم نگاه زنان و مردان

 نداده؟ خبر که رفته نیست؟کجا

 حتی و شدن جمع کم کم همه.گفتن هم رو اذان و کردم باز رو درها

 خودم با و رفتم اش خونه سمت به تعجب با.نیومد ریحانه هم نماز برای

 .باشه خونه ممکنه گفتم

 زمین روی بیهوش که ای ریحانه به بهت شدم،با نزدیک که همین

 افتاده سرد زمین روی هوش پوششی،بی هیچ بدون.کردم نگاه بود افتاده

 .بود
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 استغفار و گرفتم سفیدش پوست و بلند موهای از رو نگاهم سریع

 با و کشیدم سرم روی دستی کالفه و دادم قورت رو دهانم آب.کردم

 کنم؟ چیکار حاال گفتم خودم
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 ایستاده در جلوی که نفری سه دو به و رفتم زنان بخش سمت به سریع

 ببخشید:گفتم و رفتم جلو.کردم نگاه کردن می صحبت آقا حاج با و بودن

 کنید؟ کمک من به لحظه چند میشه

 شده؟ چیزی:گفت آقا حاج

 کنید؟ عجله یکم میشه.افتاده بیهوش خانم ریحانه_

 .بیاید تند لطفا:گفتم و افتادم راه جلوتر.افتادن تکاپو به ها زن

 رفتن می ریحانه سمت به که هایی زن به و کردم اشاره در به بعد کمی

 .کردم پشت کنن کمکش تا

 رو خانم ریحانه تا اینجا بیار رو ماشینت برو امیر:گفت تشر با آقا حاج

 .ماشین تو بزارن

 حیاط به رو ماشین.رفتم در سمت به عجله با و دادم تکون رو سرم

 هوش بی همچنان اما پوشیده لباس ی ریحانه ها بعد،زن کمی و بردم

 تشکر ها زن از و دادم آقا حاج به رو ها کلید.کردن ماشین سوار رو

 به تا کشید طول دقیقه بیست حدود.شدم خارج حیاط از سریع و کردم

 بعد،ریحانه کمی و داشتم نگه اورژانس جلوی.برسم بیمارستان اولین

 .بردن داخل به تخت روی رو

 نسبتی چه شما:گفت و اومد من سمت ریحانه،به ی معاینه از بعد دکتر

 دارید؟ بیمار با

 نامزدشی؟:پرسید خودش دکتر.بدم بهش جوابی چه دونستم نمی

 .بله:گفتم و گرفتم نفسی

 با باید شما.افتاده حال این به عصبی فشار شدت از:گفت و کرد اخم

 ناراحت و عصبی خیلی رو اون و کنید برخورد درست همسرتون

 ما مهمون روز دو یکی باید فقط نیست بد حالشون هم االن.نکنید

 .میان هوش به نیست نگرانی جای ولی نیومدن هوش به هم فعال.باشن
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 .دکتر ممنون_

 منتقل خصوصی اتاق به خودم درخواست به ریحانه و رفت دکتر

 پنجره به رو.زد زنگ بابا حاج که بود گذشته ساعت دو یکی.شد

 بله؟:گفتم و ایستادم

 امیر؟ کجایی سالم_

 ...خب_

 داریم.شده فوت زیبات امیر،خاله:گفت و کرد قطع رو حرفم بابا حاج

 ما.اینجا بیاید هم با و راحله و ریحانه دنبال برو هم تو کاشان ریم می

 .برسونید فردا تا نهایتا رو خودتون هم شما افتادیم راه زودتر

 .بیمارستانم االن بابا،من حاج راستش:گفتم و کشیدم نفسی

 چی؟ برای بیمارستان:گفت و گرفت نگرانی از رنگی صداش

 بهم خانم ریحانه حال دیدم مسجد رفتم که بابا،امروز حاج خب_

 روز دو یکی باید.بیمارستان آوردمش خانم تا دو یکی کمک با.خورده

 بمونیم ما باشه نداشته اشکال اگه.بیایم بتونیم نکنم فکر و بشه بستری

 .بیایم سوم

 شده؟ بد حالش چرا:گفت نگرانی همون با بابا حاج

 کنم صبر باید دونم نمی رو دقیقش دلیل.عصبیه فشار گفت می دکتر_

 .بیاد هوش به که

 هم تو و ریحانه پیش بیاد که بزن راحله به زنگ یه پسرم،پس باشه_

 .خونه برو

 .چشم_
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 رو بیمارستان آدرس و زدم زنگ راحله بابا،به حاج ی خواسته طبق

 مشخص سرخش های چشم از و بود پیشم راحله بعد ساعت یک.دادم

 .کرده گریه که بود

 دنیا از کنه لمس رو خوشبختی اینکه بدون ام بیچاره ی داشت،خاله حق

 خاله بیچاره.نمونده باقی ازش خاطره مشت یه جز چیزی حاال و رفت

 زجر احمد شوهرش دست از خدا ی همیشه اما بود مهربون خیلی زیبا

 .کشید می

 که جواب بی سوال سری یه به نرسه افکارم ته تا دادم تکون و. سرم

 .خدا حکمت تو دخالت شد می تهش

 دیگه.زدم بیرون بیمارستان از خودم و سپردم رو چیز همه راحله به

 که گفتم و گرفتم تماس همین برای نداشتم رو رفتم شرکت ی حوصله

 .رم نمی

 خسته هام چشم.کشیدم دراز کاناپه روی جا همون و خونه رفتم مستقیم

 این دونستم نمی.گذاشتم هام چشم روی رو راستم بازوی و بستم رو ام

 شدت از هام چشم ولی آورده هجوم تنم به کجا از خستگی از حجم

 و فقط رو ناگهانیم خستگی رفع برای راه بهترین.شد نمی باز خستگی

 هام چشم و کردم باز رو لباسم باالیی ی دکمه دوتا.دونستم خواب فقط

 .بستم رو

 :ریحانه

 بوی.داشتم قرار توش که بود مکانی بد بوی کردم حس که چیزی اولین

 و کردم باز رو هام چشم.داد می آزار رو بینیم کننده ضدعفونی و الکل

 دیدن با.کردم نگاه بودم توش که اتاقی به تعجب با و زدم پلک بار چند

 لبم روی لبخندی زد می چرت داشت کنارم صندلی روی که راحله

 تا شد تر کمرنگ و کمرنگ لبخند سرعت همون به اما گرفت شکل

 فقط و لبخندم،فقط شدن محو علت.نموند باقی لبم روی ازش اثری اینکه

 .بود برادرم آور زجر های حرف یادآوری
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 برادری.دادم قورت رو بغضم محکم و دادم فشار هم روی رو هام چشم

 خاطر به حتی نداره لیاقت بکنه رو کار این خودش خواهر با که

 فکر بهش که نداره ارزش ای ذره حتی.کنم گریه ارزشش بی کارهای

 درضمن.نکنم موضوع این مشغول رو خودم فکر بود بهتر پس.کنم

 .برسونه من به آسیبی تونه نمی پس نداره خبر من جای از اون

 راحله ی نشونه سمت به رو دستم و کردم باز رو هام چشم دوباره

 راحله،راحله:زدم صدا دادم می تکونش آروم که درحالی و رسونده

 .جان

 شده؟ چی:گفت و پرید جا از

 اتفاقی کنم؟چه می چیکار اینجا من.منه سوال این:گفتم و زدم لبخندی

 افتاده؟ برام

 نمی:گفت و کشید صورت روی رو دستش و کشید راحتی نفس

 آوردت و کرد پیدات حسین بودی؛امیر رفته حال از انگار.دونم

 .بیمارستان

 موقع که ناجوری وضعیت یادآوری با و کردم ریز رو هام چشم

 .سرم بر خاک:گفتم و سرم تو زدم دستی داشتم،دو بیهوشی

 یهو؟ شد چت:گفت و کرد نگاهم درشت های چشم با راحله

 .شدم هوش بی وقتی نداشتم روسری.رفت آبروم راحله وای_

 واقعا؟ وای:گفت و شد درشت چشمهاش
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 .واقعا آره:گفتم و زدم سرم به ای ضربه دوباره

 نداشتی تقصیری که تو.نکش رو خودت حاال خب:گفت و گرفت نفسی

 .کنی حفظ رو حجابت تونستی نمی شد بد حالت
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 واقعا؟:گفتم و کردم نگاهش

 .باش مطمئن:گفت اطمینان با و داد تکون رو سرش

 هم اصال اما.بحث این ی ادامه به دادم ترجیح رو سکوت و کردم پوفی

 .کنم بیرون سرم از رو موضوع تونستم نمی

 مرخص خودم ی خواسته طبق بود خوب حالم بعد،چون روز صبح

 پشت و رفتم خجول و زیر به سر.دنبالمون اومد امیرحسین.شدم

 .گفتم لب زیر رو امیرحسین سالم جواب.نشستم

 نه همین برای نداشت؛ من دیدن برای اصراری انگار هم حسین امیر

 .زدمی حرف راحله با بیشتر و زد می حرف باهام نه کردمی نگاهم

 کاشان؟ بریم باید حاال:گفت راحله

 بریم تا کن جمع رو وسایلش خونه رفتیم وقتی آره:گفت حسین امیر

 .کاشان

 و بردم جلو رو سرم صندلی دوتا بین هاشون،از حرف از متعجب

 کجا؟کاشان؟چرا؟:گفتم

 مراسم توی تا کاشان بریم باید شده فوت خالم گفتم که بهت:گفت راحله

 .نباشی تنها تا بریم بیای باید توام ریحانه.باشیم سومش

 می کنم ول رو کارم جوری همین که تونم نمی دارم کار من آخه:گفتم

 .کنن اخراجم آخر ترسم

 تونیم می ماهم بشی اخراج اونجا از اگه نداره اشکال:گفت امیرحسین

 .باشی موضوع این نگران نیست الزم شما کنیم استخدام رو شما

 .که شه نمی اما:گفتم

 خودت و کنی کار اونجا تونی می نشه؟تو چرا:گفت و برگشت راحله

 .دربیاری پول

 .کردم عادت تنهایی به من خونه برسونید رو من.نیست درست هم باز_
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 این تو رو خانم دختر یه ندارم عادت من اما:گفت حرص با امیرحسین

 من.نمیده بهم رو کاری چنین ی اجازه من غیرت.برم و کنم رها شهر

 .دارم اخالقیاتی چه بدونید باید پس شدم بزرگ بابا حاج ی سفره سر

 نه.ده نمی اجازه دونستم می بود اون با حق.کردم سکوت و گرفتم نفسی

 .کردم قبول نیست ای چاره هیچ دیدم وقتی.بابا حاج نه اون

 رفتیم هم کردم؛بعد جمع رو وسایلم من و رفتیم من ی خونه به اول

 .برداشتن رو وسایلشون هم امیرحسین و راحله و اینا بابا حاج ی خونه

 امیرحسین ی شده پارک ماشین سمت به و شدیم خارج خونه در از

 .رفتیم

 وآروم انداخت وضعم و سر به نگاهی به حسین امیر شدن سوار موقع

 کنید؟ سرتون ساده چادر میشه خانوم ریحانه:گفت

 زیاد من با اینکه مخصوصا شدم متعجب خیلی ناگهانیش حرف این از

 نیست؟ خوب ملی چادر چی؟مگه برای:گفتم.نمیزد حرف

 خوبه چرا:گفت خجالت با و پایین انداخت و سرش و بست رو چشمش

 که میدم ترجیح پس نیست درستی آدم که میریم کسی ی خونه داریم اما

 .کنید سرتون ساده چادره

 کنم؟ چیکار پس ندارم ساده چادر من اما_

 .خریم می چادر براتون و میریم بیفتیم راه اینکه قبل نباشید نگران_
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 .بخریم چادر تا مغازه یه به رفتیم مستقیم بابا حاج ی خونه از

 تاسف با امیرحسین.موند ماشین توی و کرد بخونه رو خستگی راحله

 بیچاره.است خسته خدا ی همیشه:گفت غیض با و کرد نگاه راحله به

 !شوهرش
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 مهار رو ام خنده سختی به اما بود گرفته ام خنده حسین امیر حرف از

 .برداشتم اون،قدم با همراه و کردم

 به چقدر کنیم؛هر پیدا خوب و ساده چادر یه تونستیم گشتن کمی از بعد

 رو چادر پول و نداد گوش کنم حساب من بده اجازه گفتم امیرحسین

 سرم موقع همون از را چادر رفتارش این از زده خجالت. کرد حساب

 که دیدم رو راحله شدیم نزدیک وقتی.رفتم ماشین سمت به و کردم

 خودم با و کردم پوفی.خوابه و کشیده دراز راحت عقب صندلی روی

 و برم رویی چه با اما بشینم جلو برم کنم؟مجبورم کار چی حاال گفتم

 دستش کنار که دارم امیرحسین با نسبتی چه من آخه بشینم جلو

 گیرم؟ می قرار اینجوری های موقعیت تو همش بشینم؟چرا

 خواب با راحله اما بنشینم عقب برم و کنم پیدا ای بهانه خواستم.

 وقتی دیگه آخر در. داد نمی من به رو کاری هیچ ی اجازه سنگینش

. نشستم جلو صندلی روی و رفتم عصبی و نکردم،کالفه پیدا ای چاره

 .زد استارت و شد سوار هم حسین امیر

 به که حاال که کردم می فکر این به و بودم خیره جاده به راه تمام در

 هنوز برم،اون اگه نمیدونستم. نه یا برم میالد دیدن به رم می کاشان

 کار رفتنم اصال دونستم نمی و نداشتم خبری ازش هست؟چون کاشان

 .نه یا درستیه

 یکم من به میشه خانوم ریحانه:گفت امیرحسین که بودم افکار همین در

 .بدید چای

 بله؟:گفتم و پریدم جا از تعجب با

 .بدید چای من به یکم:گفت و کرد اشاره پام زیر فالکس به

 .کنید صبر لحظه چند باشه:گفتم و گرفتم نفسی
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 میوه شدم متوجه و ریختم چای امیرحسین برای و برداشتم رو فالکس

 چرخوندم رو سرم دادم می دستش به رو چای که همونطور.هست هم

 .کردم خورد رو ها اون و برداشتم میوه درنهایت،دوتا و

 و گرفتم امیرحسین سمت به رو خورد،ظرف رو چایش که امیرحسین

 .بخورید میوه هم یکم بفرمایید:گفتم

 :امیرحسین

 و انداختم نگاهی  نمی هم ها میوه به و کردم نگاه ریحانه به تعجب با

 ها میوه تیکه تیکه و کردم تشکری لب زیر.دادم رانندگیم به رو حواسم

 کنارت زن یه خوبه چقدر گفتم خودم با لحظه یه. خوردم و برداشتم رو

 داشته خوب زن یه منم میشه چی.باشه داشته رو هوات و باشه

 به موضوعی چنین که شد چطور.شدم متعجب حرفم این از باشم؟خودم

 .بودم فراری ازدواج از که رسید؟من ذهنم

 به مستقیم.نبود ای چاره اما بودم راه از خسته.رسیدیم کاشان به باالخره

 مشکی های پارچه دیدن با.روندم مرحومم ی خاله ی خونه سمت

 .شد خون ام خاله رنج از پر زندگی برای دلم لحظه تسلیت،یه عرض
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 راحله و ریحانه.شدم پیاده ماشین از و کردم پارک ای گوشه رو ماشین

 مشکی های پارچه با که خونه سفید نمای به هردو و شدن پیاده هم

 اینجا از:گفت و کرد پوفی راحله.کردن نگاه بود شده پوشیده تقریبا

 .متنفرم اومدن

 متنفری؟چرا؟:گفت تعجب با ریحانه

 هیج که عوضیه اونقدر خونه این کرد بدون فقط.عزیزم داره داستان_

 .نیست خانواده این با آمد و رفت به راضی کس
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 آخه؟ چرا وا_

 .میگم برات رو چیز همه خودم بعدا بریم بیا_

 هم با و برداشتم صندوق از رو خودمون و ریحانه کوچیک های ساک

 .کردیم حرکت ورودی در سمت به

 از رو روسریش گرانه وسواس که شدم راحله زدم،متوجه که رو زنگ

 داخل نگرانی با رو نبود بیرون که موهایی و کشید جلوتر چادر زیر

 .داد هل روسری

 تصویری آیفون پشت از شدنمون دیده از در،نشون بازشدن صدای

 .داشت خونه

 ی همه که گذاشتیم ای شده نفرین ی خونه به پا و کردم باز رو در

 در سمت به.کرد له پا زیر رو ام بیچاره ی خاله شادابی و جوونی

 پارکت روی پا و کردم باز رو فلزی در و کردیم حرکت خونه ورودی

 .گذاشتم

 تزیینی های وسایل با دوبلکس ای ای،خونه دیگه ی خونه هر مثل

 کی اما بود زیبا و عالی چیز همه.بود قدیمی البته صد و شیک خیلی

 مهمان های چشم که زیبا های وسایل این از کدوم هیچ که دونست می

 وجود با من ی نمیاره؟خاله کنه،خوشبختی می جلب خودش به رو ها

 اما داشت می رو زندگی بهترین باید ای زندگی خونه چنین

 بلکه مسخره دالیل به نه اونم.بود کرده خون رو شوهرش،چنگیز،دلش

 های خیانت هم اون.کافیه خانواده یه پاشیدن ازهم برای که دلیلی به

 ام خاله اما.بود جمعی هر تو هاش چرانی چشم و ام شوهرخاله مکرر

 و.نزد دم و کرد کرد،سکوت می زندگی مرد اون با که هایی سال تمام

 هیچ ازش مطمئنم و خوابید خاک خروار یه زیر شد؟فقط چی تهش حاال

 .ماند نخواهد باقی خونه این تو ای خاطره

 :ریحانه
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 العاده خارق گفت شه می و زیبا گذاشتیم،واقعا توش پا که ای خونه

 پولدار خونه صاحب از حتی که بودم شده بزرگ ای خانواده تو من.بود

 قدیمی لوازم این از ما های فامیل ی همه که جایی اون از اما بودن تر

 یه تو هم با رو قدیمی و تزیینی چیز همه این وقت هیچ بودن متنفر

 که بود این بود تعجب ی مایه برام که چیزی تنها.بودم ندیده خونه

 راستش.بود متنفر حسین امیر و ترسید می خونه این صاحب از راحله

 تنفر مورد همه این که رو ای خاله شوهر که بودم شده کنجکاو کمی

 .ببینم رو شد می واقع خانواده این

 داشتم برمی آروم رو هام قدم و کردم می نگاه ها وسایل به داشتم هنوز

 رسیدید؟ سالم:گفت و شد سبز حالمون امیرعلی که

 .آره داداش سالم:داد جواب امیرحسین

 .اومدن مهمون نفر چند که حال تو برید بیاید.نباشید خسته_

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۵] 

 هست؟ اونم:گفت و کرد اخمی امیرحسین

 چیه؟باید چاره.گرده برمی شب تا اما رفته بیرون خداروشکر؛فعال نه_

 .کنیم تحمل

 بیام نبودم مجبور و بود نشده فوت ام خاله اگه:گفت و کشید آهی راحله

 .موندم می تهران

 .باشه خدا به امیدت:گفتم و دادم فشار و گرفتم رو دستش

 .زد حرف میشه هم بعدا تو بیاید حاال:گفت امیرعلی

 می خودنمایی میز روی عکس قلب یه.شدیم پذیرایی وارد هم با همراه

 همین از و کشید می تصویر به رو ای شکسته زن عکس که کرد

 از رو نگاهم.دید رو زن این نگاه غم شد می هم جون بی تصویر
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 با که خانم حاج روی نگاهم و کشیدم حضار روی و گرفتم تصویر

 مشکی گلی گل چادر همون با غمگین،همراه نگاه و سرخ های چشم

 بی و تجمالت همه این بین نشست می دل به عجیب که رنگش

 .شد دینی،قفل

 و خانم حاج جز.نشستیم ای گوشه و کردیم عرض تسلیت و رفتیم جلو

 هاشون گوشی با هم اکثرا و بودن نشسته خیال بی نفر،بقیه دو یکی

 راحله سمت رنگ،به ای قهوه سلطنتی مبل روی رو خودم.بودن درگیر

 اینجوریه؟ اینجا چرا:گفتم و کشیدم بود نشسته ساده چادر با که ای

 مثل ما که بگن خوان تمدنه؛می مثال:گفت و کشید باال رو دماغش

 .نیستیم پرست مرده ها اروپایی

 ی خانواده از خوام نمی:گفتم و دادم تکون تاسف ی نشونه به رو سرم

 اما بودیم تر پولدار برابر چند خانواده این از ما اما کنم تعریف خودم

 پولدار درسته.شد نمی پیدا خانواده تو انصافا ها بازی لوس این از

 کوچه توی دستفروش های بچه به بابا که بودم دیده بار چند اما بودیم

 از نفر چند برای خونه یه داشت قصد حتی و کنه می کمک خیلی ها

 بهش عجل متاسفانه اما باشن داشته راحتی زندگی تا بخره ها اون

 ها آوریم؛خیلی کجا از پول همه این ما که کنی فکر شاید.نداد مهلت

 از بزرگم پدر پدر شاهده خدا اما بود حروم ما دارایی کنن می فکر

 خودش و خرید مغازه یه کم کم و کرد شروع دستفروشی از و صفر

 رو داراییشون ی همه پدرم و پدربزرگم هم اون از بعد.کشید باال رو

 .رسیدن اینجا به و کردن تجارت خرج

 .گی می راست دونم می من نباش نگران_

 ی تیره های آنتیک روی رو نگاهم و زدم اعتمادش همه این از لبخندی

 .دادم سر تلوزیون پشت

 هم خیلی قضا از که پسر یه گوشی زنگ با که بودیم خودمون حال تو

 .پریدیم جا بود،از شادی آهنگ
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 که کردم فکر خودم با.شد خارج جمع از و داد جواب لبخندی با پسر

 رو هاش دندون عصبانیت با راحله دیدم که بود شخصیتی بی آدم چه

 مراسم تو کشه نمی خجالت!آشغال عوضی:غرید و سابید هم روی

 کنه؟ می کارهایی چنین مادرش

 بود؟ ات پسرخاله:گفتم تعجب با و شد درشت اس ثانیه در هام چشم

 ذره یه.الابالیشه بابای کپی:گفت و داد بیرون صدا با رو نفسش راحله

 .نداشت عشق و تعصب مادرش به نسبت

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۷] 

 هایی آدم چه که واقعا:گفتم و دادم نشون تاسف ی نشونه به رو سرم

 جوریه؟ چه باباش پس اینجوریه که این.هستن

 .پسرش از تر عوضی آدم یه:گفت خشم با راحله

 چه ببینم و ببینم رو عجیب آدم این دارم دوس خیلی:گفتم و زدم لبخندی

 .میاد بدتون ازش اینقدر شما که جوریه

 رو این که این از دیدنش از بعد مطمئنم:گفت کردو نگاه هام چشم به

 .میشی پشیمون گفتی

 باور چرا تو کردم شوخی یه من حاال خب:گفتم و انداختم باال ای شونه

 بشم؟ آشنا آدمایی چنین با میاد خوشم کنی می کنی؟فک می

 .واال دونم نمی:گفت و کرد پوفی

 و بودیم نشسته راحله با.رفتن و شدن بلند ها مهمون کم کم باالخره

 باز خونه در که زدیم می حرف مختلف موضوعات مورد در داشتیم

. ببینم اینجا بیا بدو زری!زری:خورد گوشم به مردی کلفت صدای و شد

 ورودی در سمت به و گذشت پذیرایی از سریع تپلی و ریز خدمتکار

 .رفت
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 آقا؟ بله ب...ب:گفت پته تته با که شنیدم رو صداش

 رفتن؟ همه:گفت مرد

 .موندن پرهیزگار آقای ی خانواده فقط رفتن همه آقا بله_ 

 .بری تونی می خب خیلی_ 

 با بعد کمی و شد بلند پارکت روی مردی سنگین های قدم صدای

 می و بود کوتاه خیلی قدش که شدم رو روبه ای الخلقه عجیب موجود

 خودش از متر دو آورد؛شکمش شمار به ها کوتوله جزو رو اون شد

 خال و کرد می خودنمایی همه از بیشتر تاسش سر.رفت می جلوتر

 صورتش،واقعا از تر گنده عینک یه با و بود اش گونه روی بزرگی

 کوچیک موجود این به داشتم تعجب با.بود ساخته رو عجیبی موجود

 با.کشید راحله و من روی رو نگاهش و اومد جلو که کردم می نگاه

 نگاه ما به اینطوری اون چرا دونستم نمی واقعا.کردم نگاهش تعجب

 داشت؟ قصدی چه واقعا.کرد می

 آقا اوردید صفا اومدید خوش:شد بلند جنگیز یا مرد همون صدای

 .اتونم خاله سوم ی واسه نیاید خواستید می.امیرحسین

 نفسی.کنه کنترل رو عصبانیتش تا بست رو چشماش علنا امیرحسین

 .بیام دیر شدم مجبور که اومد پیش مشکل یه:گفت و گرفت

 با جدیدم مهمون بینم می:گفت و کشید ما روی رو نگاهش چنگیز

 مشت رو دستاش امیرحسین دوباره! هست مهمونیم چه.آوردی خودت

 خانوم،نامزد بود؛ریحانه همین مشکل دقیقا: غرید تقریبا و کرد

! بمونم پیششون دوروز یکی که بودم مجبور من و بودن من،مریض

 با.شد درشت ثانیه از کسری در همه های هیچی،چشم که من های چشم

 راست و چپ به رو سرش و کرد نگاهم من؟که بگم خواستم تعجب

 .نگو هیچی یعنی که داد تکون

 .بیوفته خواد می اتفاقی چه ببینم تا نشستم سرجام و بستم فرو لب
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 خالت حرمت حداقل.خبر بی نامزدت؟چه:گفت متعجبی صدای با چنگیز

 .کردی می نامزد بعد داشتی می نگه رو

 باهم وقته خیلی کجاست؟ما حواستون:گفت و زد پوزخندی امیرحسین

 .بشه فوت خاله که این از نامزدیم؛قبل

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۷] 

 !صدا سرو بی ندادید؟چه خبر ما به چرا پس.دونستم نمی_

 دخالت چیزا این تو خواد نمی شما مربوطه خودمون به اش بقیه حاال_

 .کنیم می دعوتتون بگیریم مراسم خواستیم اگه.کنید

 خانوم راحله بازهم:گفت و کشید راحله سمت به و نگاهش بار این مرد

 انگار باشید راحت خانوم؛اینحا راحله اومدین خوش خیلی.اومدن تنها

 .خودتونه ی خونه که

 خونه.راحله به برسه چه ترسیدم منم حتی که بود جوری یه چنگیز لحن

 سر در بدی فکرهای یه انگاری که گفت جوری یه رو خودتون ی

 .داشت

 لباس برم من تا بفرمایید شما:گفت و گرفت راحله از رو نگاهش چنگیز

 .بیام و کنم عوض

 توی اتاقش در شدن بسته صدای و رفت باال ها پله از چنگیز که همین

 که باشه حواستون:گفت و کرد همه به نگاهی پیچید،امیرحسین خونه

 شما خوام نمی.نکنه کاری چنگیز که زدم حرفی چنین ندید؛من سوتی

 .باشن امان در خانوم ریحانه خوام کنید،می برداشت اشتباه

 پسرم؛اینجوری کردی خوبی کار:گفت و داد تکون رو سرش بابا حاج

 ای.بشه درست حرف این با مرد این نکنم فکر گرچه باشه بهتر شاید
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 مراسم از بعد و بمونید روز دو برگردید؛یکی شما زودتر میشد کاش

 .اینجا مونیم می برگردید؛ما نفر سه شما هفت

 زودتر دارم دوس خیلی باباجون ممنون وای:گفت و پرید جا از راحله

 .برگردم

 :امیرحسین

 بد راحله و ریحانه به نگاهش واقعا چون زدم چنگیز به رو حرف اون

 این از اما کنم مواظبت ریحانه از بودم تونسته حاال که بود درست.بود

 ای چاره.بودم عذاب در خیلی بکنم راحله برای کاری تونستم نمی که

  نبود؛

 که حاال دونستم می ولی ریخت دورش شد نمی و بود فامیل هرحال به

 قرار دیدنشون به هم یکبار سالی حتی قبل مثل دیگه کرده فوت خاله

 .کرد می خوشحالم همین و بیایم نیست

 روی دوش یک از بعد و رفتم داشت تعلق من به که اتاقی سمت به

 ی شده درشت چشمای یاد بستم رو چشمام که همین.کشیدم دراز تخت

 قورت رو خندم کردم سعی.افتادم زدم رو حرف اون که وقتی ریحانه

 می فکر بهش همه این که بود چطور.بود ای بامزه دختر بدم؛واقعا

 و بستم رو هام چشم ندارم؟ افکاری چنین دیگه کسای به نسبت کنم؟چرا

 .بخوابم کردم سعی

 رفتم پایین که همین.شدم بیدار معمول حد از دیرتر کمی بعد روز صبح

 تعجب با.بودن نشسته عصبانیت با که شدم خانواده مشوش جو متوجه

 اید؟ اینجوری شما چرا شده چی:گفتم

 کرد می سعی و بود شده سرخ که درحالی و پرید جا از امیرعلی

 ی ؛مرتیکه امیرحسین شد چی دونی نمی:گفت کنه کنترل رو صداش

 حاج چشمای تو صاف صاف امروز نمیزنه؟ که حرفایی چه بیشرف

 مرده زنم که حاال.بشه زنم خانوم راحله خوام می میگه و کرده نگاه بابا
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 من همسر خانوم راحله بدید اجازه پس باشم داشته همسری منم باید

 .بشه

 راحله خواد می که چی یعنی کرده چی؟غلط:گفتم و شد درشت چشمام

 حرفای این که کرده خودش با فکری چه مرتیکه باشه؟این داشته رو

 حاال.کنم می تیکش تیکه برسه بهش دستم میاره؟اگه زبون به چرتی

 کجاست؟

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۸] 

 دخالت نیست امیر،الزم باش آروم:گفت و آورد باال رو دستش بابا حاج

 می زودتر راحله شد می کاش ای اما دادم رو جوابش خودم من.کنی

 .نیست تحمل جز ای چاره نداریم رو جایی چون اما.رفت

 چی؟ باشه جایی اگه_

 مامان و کردن نگاه زد حرفی چنین که ریحانه به تعجب با همه

 چیه؟ منظورت:گفت

 هم من خب:گفت آروم و گرفت همه ای چشم از رو نگاهش ریحانه

 راحت اصال مرد اون خاطر به اینجا تو بودن.برم دارم دوست

 ی خونه و شده متولد توش مادرم که شهریه کاشان حقیقت در.نیست

 که میشم خوشحال و داییم پیش برم تونم می من،من.اینجاست مادریم

 .بیاد من همراه هم راحله

 :ریحانه

 لباس.پایین رفته من از زودتر راحله که دیدم و شدم بلند جا از صبح

 در ی گوشه و انداختم سر روی رو نمازم چادر و پوشیدم مناسبی های

 کامل رو در و کشیدم راحتی نفس.نبود کسی راهرو توی.کردم باز رو

 چنگیز راه،یهو ی میونه.گذاشتم راهرو فرش روی وا و کردم باز

 رو نامرتبش اما سفید های دندون که زد زشتی لبخند و شد سبز حروم
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 خانم،صبح ریحانه به به:گفت خوبی نسبتا لحن گذاشت؛با نمایش به

 .خانم عروس بخیر

 .سالم:گفتم و برداشتم عقب به قدم یه

 بپرسم؟ ازت چیزی تونم می_

 خوشگل رنگ متوجه تازه انگار و دوختم راهرو فرش به رو نگاهم

 .شدم شکالتیش ای قهوه

 خاطر به میاد؟نکنه خوشت امیرحسین چی از:گفت دید که رو سکوتم

 خونه این به دیگه نگاه به و کنی نظر تجدید بهتره اینطوره پولشه؟اگه

 چیه؟ نظرت حاال.بندازی

 رسید چنگیز به که چیزی تنها تهش اما شد درشت هام چشم اول

 خونه کنم فکر دونم،اما نمی:گفتم که کرد نگاهم تعجب با.بود پوزخندم

 به پا تاجر یه عنوان به شاید.باشه تر قشنگ اینجا از جونم دایی ی

 خوای نه،می شناسی؟اگه می که رو پارسا میالد.باشی گذاشته اش خونه

 دستگاهت و دم و شرکت بردن بین ار کنم م؟فکرکن معرفیش بهت

 چیه؟ بگو،نظرت تو حاال.باشه تر آسون هم خوردن آب از حتی براش

 هم دلم.گرفت ام خنده هم اومد خوشم هم اش ترسیده نگاه دیدن از

 سر نشوند می یکی باید رو مرد این چون شد خنک حسابی

 به هم درونم اما گذشتم هیکلش کنار از و زدم ای دیگه پوزخند.جاش

 پیدا ای بهونه یه تونستم می کاش ای.بود غوغا عوضی مرد این خاطر

 .برم خونه این از و کنم

 بود نیومده پایین امیرحسین فعال.نشستیم هم دور صبحانه خوردن از بعد

 و نشست و شد وارد چنگیز که بودیم نشسته تازه.بود عجیب کمی این و

 می که طور همون.بگم بهتون خوام می که هست موضوعی یه:گفت

 نفر دو یکی من خب!کنم ازدواج دوباره باید حاال و مرده همسرم دونید
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 خواستگاری خانم راحله از بدید اجازه حاال،اگه و دارم نظر زیر رو

 .کنم

 باز مرد این وقاحت همه این از دهانم.شد درست همه های چشم

 .روش هم آب لیوان یه و بود داده قورت رو خجالت دقیقا یعنی.شد

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۸] 

 نمی نگه رو سنت حرمت اگه چنگیز آقا:گفت و کرد اخمی بابا حاج

 از هم روز هفت تازه که رو مرحوم اون حرمت داری،حداقل

 این بنداز؛اصال خودت به نگاه یه.دار نگه رو نگذشته خاکسپاریش

 خجالت گن؟یکم می چی شما؟مردم سن اختالف خاطر به درستیه حرف

 شما اما رم نمی اینجا از و گم نمی چیزی بودن فامیل حرمت به.بکش

 .جلو بیا بعدا کن فکر زنی می که هایی حرف به یکم هم

 چیه؟ تو نظر پرسیدم؟راحله شما از من مگه:گفت و کرد اخم چنگیز

 دیگه.بابام حاج نظر تابع من:گفت و پایین انداخت رو سرش راحله

 .بودید ام شوهرخاله نزنید؛شما موضوع این به مربوط حرفی

 عوض نظرت اگه هم تو.رم می فعال من:گفت و شد بلند جا از چنگیز

 .بگو بهم شد

 واقعا:گفت و پرید جا از فشنگ یه مثل رفت،امیرعلی که چنگیز

 .عوضی ی مردتیکه بابا؟ دهنش تو نزدی کشه؟چرا نمی خجالت

 !امیر:گفت اعتراض با بابا حاج

 این از رفتن درگیر فکرم قدری به.شد وارد امیرحسین لحظه همون

 بابا حاج وقتی.نفهمیدم اونا های حرف از عجیب که بود لعنتی ی خونه

 .دادم پیشنهاد زد،یهو حرف رفتن از
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 خونه بریم ما که چیه نظرتون:گفتم و کردم بابا حاج ی چهره به نگاهی

 داییم؟ ی

 دخترم؟راستش وهللا بگم چی:گفت و کشید ریشش روی دستی بابا حاج

 .بشیم داییت ی خانواده مزاحم ترسم می اما ندارم مشکلی من

 ای خانواده و مجرده من حقیقت،دایی در:گفتم و دادم تکون رو سرم

 رو میالدم دایی من که بگم باید دارید قبول.رو من اگه خب.نداره

 تمام اما کنه می خطا گاهی گرچه خوبیه مرد اون.کنم می تضمین

 همین برای و دونه نمی اسالم از هیچی من مثل اونم.ندونستنشه دلیلش

 که بدم قول بهتون تونم می اما.زنه نمی سر ازش خوبی کارهای گاهی

 .اینجاست از تر امن اونجا

 رضایتتون عدم یا شما رضایت البته:دادم ادامه و انداختم پایین رو سرم

 و باشید من ناراحتی نگران نیست الزم.درکه قابل و محترم من برای

 .بگید بهم خواید نمی اگه صادقانه

 سالشه؟ چند شما دایی بپرسم تونم می:گفت امیرعلی

 .شماست همسن کنم فکر_

 جوونه؟ اینقدر تو دایی چرا:گفت تعجب با راحله

 بچه یه یا تغاری ته مثال دقیقا.بزرگتره سال پنج من از من دایی خب_

 چون.داد بزرگم مادر و پدربزرگ به یکدفعه خدا که است ناخواسته ی

 کانادا تو هم ام خاله و شد فوت مامانم که داشتن دختر دوتا فقط اونا

 یهو کنن می ازدواج مادرم و پدر که وقتی دقیقا.کنه می زندگی

 فهمن می چون اما.کنه می زده بهت رو همه و میشه باردار مادربزرگم

 اگه.میارن دنیا به رو دایی و میشن منصرف سقطش از پسره بچه که

 از االن و کرد می تحصیل کشور از خارج پارسال تا اون نکنم اشتباه

 حتی و باشه قدیمی ی خونه توی که دم می احتمال اما نداریم خیر هم
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 شما بود،نظر شرایط این خب.شرکتش بریم تونیم می هم نباشه اگه

 چیه؟

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۸] 

 تو اینکه با.سختیه خیلی گیری آخه؟تصمیم بگم چی:گفت مردد بابا حاج

 راحله پدر عنوان به رو من نگرانی خوام می اما کردی تضمینش

 اون ترسم می نداشتی خبر ازش که میشه مدتی چون.بگیری درنظر

 .نباشه خوب گی می تو که قبل مثل

 برم من بدید اجازه اگه خب.دارید حق:گفتم و انداختم پایین رو سرم

 نداره؟ که اشکال

 تایید مورد داییت اگه.هست حل راه یه:گفت و گرفت نفسی بابا حاج

 .بشه اون ی خونه مهمون راحله میدم اجازه باشه امیرحسین

 واقعا؟:گفتم بهت با

 اون تو فکر تو و کنه تایید حسین امیر اگه:گفت و داد تکون رو سرش

 .میدم اجازه باشه نشده عوض

 بدونم شناسید،اگه می رو من که شما:گفتم ذوق با و دادم تکون رو سرم

 .بمونه اونجا راحله دم نمی اجازه خودم شده عوض میالد

 باشه اینجوری کاش ای:گفت و گرفت رو دستم خوشحالی با راحله

 .لعنتیه ی خونه این از بهتر چون

 بریم؟ کی حاال:گفتم و دادم فشار رو دستش

 .برید االن بهتره:گفت و گرفت نفسی بابا حاج

 بیا زود پس:گفتم و کندم مبل روی از هم رو راحله و پریدم جا از

 عید تو که پیش سال سه.شده قرار بی میالد دیدن برای دلم.بشیم حاضر

 .دلتنگشم شدت به حاال و دیدمش ایران اومد
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 ی همه و رفتیم مشترکمون اتاق به راحله با و گفتم ای اجازه با

 چنگیز،از با خداحافظی بدون هم با بعد کمی.کردیم جمع رو وسایلمون

 هر با.بود سخت برام مادری ی خونه کردن پیدا کمی.زدیم بیرون خونه

 بزرگ بابا و بزرگ مامان ویالیی ی خونه.رسیدیم خونه به بود مشقتی

 و بود چشمم جلوی سفیدش نمای و زیباش و بزرگ های درخت اون با

 این که کرد آرزو دلم و شد پر هام چشم.کشید می رخم به رو خودش

 جنس از مردانه آغوش یه و بشه باز روم به رنگ تیره بزرگ در

 .بشه ساله دو کس بی تن این نسیب حالل

 بعد کمی.ایستادم عقب و دادم فشار رو زنگ لرزون های دست با

 بله؟:شد بلند آیفون پشت از مرد یه صدای

 استرس شدت از شده خشک گلوی کنم تر تا دادم قورت رو دهانم آب

 پارسا؟ آقای منزل:کفتم لرزون صدای با.رو

 بفرمایید؟ بله_

 هستن؟ میالد آقا_

 شما؟ خودمم:داد جواب حوصله بی مرد

 .ریحانه میالد منم:گفتم ذوق با

 کیه؟ دیگه ریحانه:گفت عصبی

 .ات زاده ام،خواهر کوفت،ریحانه:گفتم عصبانیت با.گرفت حرصم کمی

 خودتی؟ واقعا ریحانه؟:گفت بعد یهو و کرد سکوت ثانیه چند

 .دیگه کن باز:گفتم و زدم زمین روی پا با عصبی

 توی آیفون گوشی شدن کوبیده صدای و شد باز تیکی صدای با در

 روی از کمان از شده رها تیر یه مثل و کردم باز.رو در.پیچید کوچه

 در به رو خودم و گذشتم کهنسال های درخت و ها سنگفرش

 میالد هیکل و شد باز برسه،در دستگیره به دستم اینکه از قبل.رسوندم
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 دورش رو هام دست و شد اشک از پر هام چشم.شد ظاهر چشمم جلوی

 .گذاشتم سفتش ی سینه روی رو سرم و کردم حلقه

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۱۹:۵۸] 

 از رو من متعجب.کشیدم ریه به رو تنش عطر و کردم بغلش محکم

 دختر؟ خودتی واقعا:گفت و کرد نگاه هام چشم به و کرد دور خودش

 رو گلوم که بغضی با و کردم نگاه هاش چشم به اشک ی پرده پشت از

 ازم خبری چرا!میالد معرفتی بی خیلی.خودمم آره:گفتم داد می فشار

 چی مدت این تو دونی نکردی؟می من از یادی وقت هیچ نگرفتی؟چرا

 کردی؟ رها رو من کشیدم؟چرا

 دختر؟ شده چی آخه:گفت و گرفت هاش دست بین رو صورتم

 ...اشکان:گفتم و گرفت شدت هام اشک

 چی؟ اشکان:گفت عصبی

 از صورتم و برگشتم عقب سمت به پا صدای با که بدم ادامه خواستم

 یاد به تازه انگار راحله و امیرحسین دیدن با.شد دور میالد های دست

 اشک و کشیدم گونه روی رو دستم.اومدم اینجا به چی برای که آوردم

 می فعال.بزنیم حرف موردش در بعدا بیا:گفتم و کردم پاک رو هام

 هم دوستم البته.بشم ات خونه مهمون روز دو یکی خوام

 نداره؟ که همراهمه،اشکال

 نقش لبش روی لبخندی و کشید امیرحسین و راحله روی رو نگاهش

 اومدید حرفیه؟خوش چه این عزیزم نه:گفت مهربونی با و بست

 .داخل بفرمائید کنم می خواهش

 رو راحله،دستش چادر به توجه با خوشبختانه و داد دست امیرحسین با

 مبل روی رو نگاهم.شدیم خونه وارد سه هر!نکرد دراز اون سمت به
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 حس همه این از راحتی نفس و کشیدم بزرگ تلوزیون و راحتی های

 های کاناپه به.کشیدم کرد می تزریق بهم خونه این که ای راحتی

 کرم فرش و تیره ای قهوه های پارکت روی که روشن ای قهوه بزرگ

 .بشینید کنم می خواهش:گفتم و کردم اشاره کرد می خودنمایی ای قهوه

 ها پله به رو نگاهم.کردن سکوت و نشستن هم کنار امیرحسین و راحله

 که میالدی به رو کنجکاوی با و کاویدم رو اطراف هم کمی و دادم

 .شده عوض چقدر اینجا:گفتم کرد می دم قهوه داشت

 اینکه از بعد آره:گفت و کرد فنجون از پر رو سینی و زد لبخندی

 شده؟ خوب.دادم خونه این به سامونی و سر یه برگشتم

 خبری که کردی می چیکارا مدت این تو خب.خوبه خیلی:گفتم و خندیدم

 نگرفتی؟ من از

 می بشقاب توی رو کیک برش چند که درحالی و کرد اخمی

 با یکبار وقت چند هر که نگرفتم؟من ازت سراغی من:گذاشت،گفت

 اجازه مسخره ی بهانه یه با سری هر که اونه.زنم می حرف اشکان

 .بزنم حرف باهات ده نمی

 .نداری خبر کرده که غلطی از پس:گفتم و زدم پوزخندی

 به رو خودم نتونستم مرد مادرت وقتی.ندارم خبر غلطی؟من چه_

 اتون خونه به برگشت از بعد بالفاصله اما برسونم خاکسپاری

 می.نشده خوب هنوز حاال چون مسافرت رفتی گفت می اشکان.اومدم

 .حادثه اون از بعد کردی پیدا مشکل روانی نظر از یکم گفت

 غلطی خواسته.من برادر از راحله؟اینم بینی می:گفتم و زدم خنده زیر

 دیوونه گفته خیالم بی دایی به همین برای کنه الپوشانی رو کرده که

 .شدم

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۳] 
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 کرد می نگاهم و بود داده تکیه ستون به رو هاش دست که میالد به باز

 هام؟ دیوونه شبیه من نظرت به:گفتم و کردم نگاه

 حرف اون از شدم زده شگفت هم من:گفت و داد تکون رو سرش

 رو ات شماره داد نمی اجازه و گفت می رو همین هم زنش اشکان،اما

 کردم می کاری هر اما هست خبرهایی یه که بودم برده بو.باشم داشته

 چیه؟ داستان ببینم بگو حاال.بفهمم تونستم نمی

 .طوالنیه خیلی داستانش:گفتم و کشیدم آهی

 می من:گفت کنه پذیرایی ازمون تا اومد می دست به بشقاب که درحالی

 .بشنوم االن همین رو داستان این خوام

 می کلنجار خودم با داشتم.کردم قهوه از پر رو ها فنجون و ایستادم

 سمتش به متعجب امیرحسین صدای با که کنم شروع چطور که رفتم

 .برگشتم

 :امیرحسین

 یا داشتم انتظار.نبود کردم می فکر که چیزی اون اصال ریحانه دایی

 و شخصیت با مرد با وقتی اما.پررو ژیگول بچه یه یا باشه مثبت خیلی

 مهمتر همه از.کردم تعجب خیلی شدم آشنا داشت نام میالد که مهربونی

 رو دستش داشتم انتظار حتی و کرد نگاه راحله به کم خیلی که بود این

 امروز انگار خب اما بشکنم رو دستش قلم تا کنه دراز راحله جلوی

 واقعا انگار ریحانه دایی.رفت نمی پیش من انتظار طبق چیزی هیج

 .بود اعتمادی قابل و محترم مرد

 ی خونه از تر بزرگ خیلی خونه این فهمیدم گذاشتم که اش خونه به پا

 بود عجیب برام که چیزی اما.چنگیزه ی خونه حتی و خودمون

 یه حتی و راحتی وسایل از بود شده پر که بود خونه داخلی دکوراسیون

 برام.بودن،نبود اش دیوونه ها پولدار ی همه که عتیقه و قدیمی چیز

 می(ریحانه)اسم به دختری زندگی از بیشتر بود؛هرچی عجیب خیلی
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 بود،این عجیب برام.دونم می ازش کم خیلی شدم می فهمیدم،متوجه

 .بود عجیب واقعا برام دختر

 می حرف هم با ریحانه و میالد فقط و بودیم نشسته خونه توی

 نمی.بود معلوم هاش چشم از این و ریخت می بهم داشت ریحانه.زدن

 دوست و بودم فهمیده رو کنه؛این تعریف رو زندگیش داستان تونست

 و دادم جرئتی خودم شدم،به مواجه سکوتش با وقتی.کنم کمکش داشتم

 خونه از و کشه می باال رو اثرش سهم خانم،کل ریحانه برادر:گفتم

 ثروت که میشه حاضر آور شرم شرط یه با البته.کنه می بیرونش

 از مطمئنا.کنن نمی قبول خانم ریحانه اما برگردونه رو خانم ریحانه

 .کردن سرهم هایی دروغ چنین شما ترس

 می داد هاش چشم از ناباوری و کرد می نگاه هام چشم به بهت با میالد

 ریحانه؟ داره حقیقت:گفت لرزان صدایی تن با.زد

 حقیقتی سراسر های حرف تایید مهر ریحانه چشم از شده جاری اشک

 بگو دیگه یکبار:گفت و پرید جا از میالد.شد جاری من زبون از که شد

 غلطی چه اشکان بگو بهم کامل جزییات بگو،با خودت زبون با.ریحانه

 !جونم تو دردت بزن شدی؟حرف الل چرا د  .کرده
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 :ریحانه

 گرفت رو بازوهای میالد.بزنم حرف داد نمی اجازه بغضم و هام اشک

 تا کرده غلطی چه اشکان ببینم بگو.دختر بزن حرف:گفت دوباره و

 .برسم رو حسابش خودم

 من اشکان میالد.داره حقیقت:گفتم سختی با و کردم نگاه هاش چشم به

 زنش چون کرد بیرونم خودم ی خونه انداخت،از بیرون ام خونه از رو

 و پدر بی و شدن کس بی از روز پنجاه چهل فقط میالد.بود گفته بهش
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 میالد،هنوز بودم نکرده عادت زخم این به هنوز.گذشت می شدنم مادر

 سرم رو بال اون اشکان که بابا و مامان نبود به بودم نکرده عادت

 هایی پول به رو خودم خواست ازم کثافت آدم یه هوس خاطر به.آورد

 رو این من از من غیرت بی داداش.بفروشم بود خودم حق که

 کرد من با رو کار این خواست؟چرا می من از رو این خواست،چرا

 می.بیرون کرد پرتو و داد بهم ارثم کل از چمدون یه فقط میالد؟میلتد

 کجا که نداشت اهمیت ای ذره براش تمام سال دو چی؟ یعنی فهمی

 اگه میالد.موندم زنده و آوردم طاقت جامعه این تو چطور.کردم زندگی

 یه خیابون تو ماه بهمن سرمای تو داد نمی نجاتم و نبود راحله بابای

 شد می من برای باید بابام های کارخونه از نیمی که منی...من.زدم می

 پول بی اونقدر روزایی بردم،یه می رنج غذا نداشتن خاطر به نباید و

 کمکم کسی اگه.غذایی بی از مردم می نبود بقیه کمک اگه که شدم می

 علتش فهمید نمی هم کس هیچ و دادم می جون هوا سرمای تو کرد نمی

 ...اما بمیرم خوام می فقط که میشم خسته اونقدر روزایی یه.چیه

 پیش رو مدت این های زخم تا بهم نداد دادن ادامه ی اجازه هقم خب

 بین محکم و کشید آغوش به رو تنم پر های چشم با میالد.بگم میالد

 بود سال دو که بود،آغوشی محرمم که شدم فشرده ای مردانه بازوهای

 .نداشتمش

 میالد گذشت که کنی.شنیدم می گوشم کنار رو میالد عصبی های نفس

 رو اشکان حرف که کردم ریحانه،غلط جونم تو دردت:گفت بغض با

 رو من...عزیزم ببخش رو من.نکشتم دنبالت که کردم غلط.کردم باور

 تو دستش کف زارم می رو اشکان حساب خودم...جان ریحانه ببخش

 می درست رو چیز همه خودم...دیگه نکن گریه.نباش ناراحت دیگه

 .کنم

 بهم کسی.بود وقت خیلی:گفتم و گرفت شدت ام گریه شدن آروم جای به

 کنه حمایت ازم یکی بود زده لک میالد،دلم بود نزده رو ها حرف این
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 کنم می خواهش میالد.میالد نداشتم رو کسی اما.کنه مراقبت ازم و

 .شدم خسته دوسال این تمام ی اندازه به من.نکن رها رو من دیگه

 ول رو تو بکنم غلط من:گفت و گرفت قاب هاش دست با رو صورتم

 بود خواهد بهت حواسم ام زنده وقتی تا بعد به امروز از.کنم

 و تنها تو که مردم من مگه.عزیزم کنی گریه دیگه نیست الزم.ریحانه

 کسی دم نمی اجازه و پشتتم دنیا ته تا بمونی؟خودم لباس و غذا بدون

 .نکن گریه تیکه حاال.بندازه بهت چپ نگاه
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 حال تا زد لبخندی.بوسید رو هام گونه و کرد پاک رو هام اشک میالد

 شدت به سرخش های چشم دیدن با من اما کنه پنهون رو خودش

 دستش که بشینه خواست.بردم پی خودم برای ناراحتیش و عصبانیت

 کنی؟ می قبول بگم چیزی یه:گفتم و گرفتم رو

 .بخواه جون تو:گفت و کرد نگاهم

 میالد؟ کنی می باشه،قبول که چی هر_

 .بخواه جون تو که گفتم_

 !باش نداشته اشکان کار به کاری:گفتم محکم و گرفتم نفسی

 چی؟:گفت بهت با و شد درشت هاش چشم

 این تمام که من مثل.باش نداشته باهاش گفتم،کاری که همین:گفتم محکم

 .کن ولش هم تو خودش حال به کردم رهاش مدت

 ای دیوونه تو:گفت و کشید بیرون دستم از رو دستش عصبی

 .یکی این جز کنم می بخوای کاری هر!ریحانه

 .کنی کاری خوام نمی میالد نه_

 سوزه؟ می براش دلت و داری دوستش هم هنوز_
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 مرحوم خواهر پسر و من برادر هنوزم اون.دارم دوستش آره_

 و تن خودمون بین دعوا و اختالف سری یه خاطر به خوام نمی.توئه

 به خوام نمی.برنجه ازم مامان خوام نمی.بلرزونم قبر تو رو مامان بدن

 .باشه ناراحت ازت مامان من خاطر

 ناراضیه ازش االن مامانت که کسی:گفت و کشید پس محکم رو دستش

 تونم نمی من کنی سکوت تونی می تو ریحانه؛اگه نشو بچه.اشکانه

 االن اون کنی می فکر.میشه رفتار ها خنگ مثل باهات ببینم و بنشینم

 اون.گرامی ی خواهرزاده نخیر...خانم ریحانه داره؟نخیر وجدان عذاب

 ببینم و بنشینم تونم نمی من.گذرونه می خوش تو های پول با داره االن

 ببندم شرط تونم می.گذرونه می خوش و خنده می تو ریش به داره که

 .نیست پشیمون و ناراحت اون که

 هام چشم از میالد تا بستم رو هام چشم و کردم فوت بیرون به رو نفسم

 اشکان و میالده با حق که دونستم می.رو آخر تماس موضوع نفهمه

 اشکان میالد که نداشتم دوست ها احمق مثل هم باز اما نیست پشیمون

 .کنه اذیت رو

 پیش پا من حق خاطر به خوای می تو؟اگه یا ام بچه من:گفتم محکم

 خودم من.بشی قدم پیش برام جنابعالی خوام نمی من که بگم باید بزاری

 با مشکلی من.نیست تو انتقام به نیازی پس سپردم خدا به رو اشکان

 هم خیلی االن من.ندارم ثروت اون تمام بدون االنم زندگی

 کمکم خدا ی همیشه که کردم پیدا مهربون ی خانواده یه چون.خوشحالم

 رو تو من حاال و.دارم دوستشون خودم ی خانواده ی اندازه به و کردن

 رو من حرص نیست الزم پس ندارم غمی هیچ دیگه من.میالد دارم

 باهاش کاری یکبار همین فقط...کنم،لطفا می خواهش ازت پس.بزنی

 .بشه راحت خیالم میالد،بزار باشه باش؛هوم؟باشه؟بگو نداشته

 به اما داشت پنهانش خشم از نشون میالد ی شده مشت های دست

 نمود اش چهره توی داد نمی اجازه و جنگید می خشم این با من خاطر
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 اشکان گناه چون بدم جوابی تونم نمی فعال:گفت و کرد پوفی.کنه پیدا

 .نیست کوچیک
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 ...میالد:گفتم اعتراض با

 رم نمی االن همین شو ساکت دقیقه یه!کوفت و میالد:زد فریاد یهو

 که؟ بکشمش

 و کشید موهایش بین رو دستش.انداختم پایین رو سرم و گزیدم رو لبم

 سکوت.گذاشتم میز روی و ریختم ها فنجون توی رو قهوه.نشست

 شکستن برای تالشی کس هیچ و بود برداشته رو خونه دلنشین فضای

 و داغ مایع از کمی و برداشتم رو ام قهوه فنجون.کرد نمی سکوت این

 اشکان مورد در:گفت میالد که کردم مزه مزه رو درونش ی خوشمزه

 .بگو بعدش زنیم؛از می حرف بعدا

 برای جالبی چیز هیچ مدت اون:گفتم و زدم لبخند و کردم نگاهش

 ماه بهمن از.بگم بعد به ماه بهمن از خوام می اما.نداره کردن تعریف

 .میشه جالب و قشنگ چیز همه بعد به

 کردی؟ تغییر اینجوری ماه بهمن از:گفت و کرد چادرم به ای اشاره

 میاد؟ بهم:گفتم و داده تکون رو سرم و زدم محوی لبخند

 . میاد بهت خیلی چادر.شدی قبال از بهتر:گفت صادقانه

 پول نبود خاطر به که بود ماه بهمن:گفتم و گرفت رنگ لبخندی

 نمی که شدم درمونده قدری به روز اون از.کرد بیرونم صاحبخونه

 شدم،چشمم که خسته اما خوابیدم ماشین تو روز چند.کنم چیکار دونستم

 ساخته امیرحسین آقا و راحله پدر رو مسجد اون.خورد مسجد یه به

 نماز بهم بابا حاج.شدم آشنا بابا حاج ی خانواده با که شد اینجوری.بود
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 بعدش.شدم مهمونش و اش خونه برد رو من روز داد،چند یاد خوندن

 و خوندن نماز بار اولین برای که مسجدی همون تو اونم داد پناه بهم

 خونه برام خواست می بابا حاج البته.بودم کرده تجربه رو خدا پرستش

 منم.کرد پیشنهاد رو حل راه اون بابا حاج و نکردم قبول من اما بخره

 دوست من و کنه کمکم که بود مصر بابا نداشتم،حاج ای دیگه راه

 .شدم راضی کمکش کمترین به همین برای بمونم دینش زیر نداشتم

 که ممنونم،ممنونم ازتون:گفت و کرد نگاه راحله و امیرحسین به میالد

 پدرتون خدمت تشکر برای یکبار شد واجب.نکردید رها رو ریحانه

 تشکر من طرف از حتما شما ولی.کنم تشکر ازشون حضوری و برسم

 .نیست داری قابل بفرمائید،چیز کنم می خواهش.ازشون کنید

 خدمتکار از من:گفت و برخواست جا از و کرد اشاره ها قهوه به میالد

 ناهار برای باید پس.خدمتکار نه داریم آشپز نه همین برای نمیاد خوشم

 بزنیم؟ کباب چیه نظرتون.کنم فکری یه

 که اومد پیش مشکل یه راستش:گفت و داد تکون رو سرش امیرحسین

 به هم شما مونم نمی ناهار برای من.بشیم شما مزاحم شدیم مجبور

 .بندازید زحمت به رو خودتون نیست الزم راحله خاطر

 همه این.نمیشه که جوری این:گفت و برگشت امیرحسین سمت به میالد

 این برید؟شما بزارم ناهار خوردن بدون میشه مگه اومدید اینجا تا راه

 حاضر درحال که کاری کمترین کشیدید رو ریحانه زحمت مدت همه

 .همینه بکنم تونم می
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 :امیرحسین

 حدود و حد بود معلوم قشنگ.اومد می خوشم ریحانه دایی رفتار از

 داشت اصرار هم خیلی.خوبیه مرد هم خیلی و دونه می رو خودش
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 که بودم داده قول چون کردم می رد من اما بمونم پیشش ناهار برای

 اما تونم نمی رو ناهار.برگردم دادم قول:گفتم و کردم نگاهش.برگردم

 مزاحم اگه البته باشم پیشتون تونم می رو شام دارید اصرار شما اگه

 .نباشم

 چطوره کنم آشپزی تونم نمی من حتما،ولی:گفت و زد ای مردانه لبخند

 خوب؟ رستوران یه بریم

 .دونید می صالح خودتون جور هر_

 رو اینا بابا حاج میالد.بگید هم اینا سمیه و بابا حاج به پس:گفت ریحانه

 هوم؟ بگیم هم

 .کنید دعوت هم رو ها اون.حتما:گفت میالد

 بتونن امشب مامان و بابا حاج نکنم فکر:گفتم و دادم تکون رو سرم

 داداش زن و علی امیر به اما رسه می خارج از فامیلمون چون بیان

 .میدم خبر اومدن هم اونا اگه.میگم

 .کنم رزرو باید میز نفر چند برای بدونم تا کنید رو کار این حتما_

 .کنم می کم رو زحمت کم کم من چشم؛خب_

 سوار.شدم خارج خونه اش،از بدرقه با و دادم دست میالد با و ایستادم

 .کردم حرکت و زدم استارت و شدم ماشین

 همه و نبود خونه خودش خداروشکر.رفتم چنگیز ی خونه به مستقیم

 ریحانه دایی که شدن تنهام،متوجه من که دیدن وقتی.بودن من منتظر

 پیش هم رو شام موضوع.بمونه راحله دادم اجازه که بوده خوبی آدم

 سمیه و امیرعلی و کردن ردش مامان و بابا حاج فکرم طبق که کشیدم

 و میان هم اینا علی امیر که گفتم و زدم زنگ راحله به.کردن قبولش

 کرد کاری میالد اگه که باشه حواسش که کردم گوشزد بهش هم یکم

 به و کردم قطع رو گوشی حرف کمی از بعد.جا همین بیارمش و بیام

 .بشم سرگرم تا رفتم گوشیم توی های بازی سراغ بیکاری،به دلیل
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 :ریحانه 

 رو ها ظرف و کردم جمع رو پذیرایی رفت،وسایل که امیرحسین

 توی از رو مدارک سری یه تا رفت و خورد زنگ تلفنش میالد.شستم

 کنار.شرکت ببره کارمندهاش از یکی تا بده و کنه پیدا گاوصندوق

 راحتی؟ اینجا خب:گفتم و نشستم راحله

 !است خونه چنگیز اون از بهتر خیلی:گفت و کرد اطراف به نگاهی

 .بود جالب خونه؟خیلی چنگیز:گفتم و گرفت ام خنده

 .کنیم قرق رو ها اتاق بریم پاشو:گفتم و زدیم خنده زیر هردو

 لباس.برداشتیم هم کنار اتاق دوتا و رفتیم باال های طبقه سراغ به باهم

 چیزی فیلمی بریم بیا:گفتم شد تموم که پوشیدیم؛کارمون ای راحتی های

 .ببینیم

 کمی از بعد و رفتیم بود پذیرایی توی که بزرگی تلوزیون سراغ هم با

 تو و کردیم پیدا خارجی اکشن فیلم گشتن،یه رو تلوزیون میز کشوهای

 .گذاشتیم دستگاه

 کابینت توی که زیادی تنقالت دیدن با و رفتم ها کابینت سراغ

 کرن پاپ و پفک و چیپس عالمه یه برداشتن با سریع و زدم بود،سوتی

 .رفتم کاناپه سمت تخمه،به با همراه
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 به شیطون،چرا ای:گفت و رسید سر نشستم،میالد کاناپه روی که همین

 زدی؟ دستبرد من خوراکی غار

 من.بشی مریض بخوری بس از ترسم می:گفتم و کردم دراز رو زبونم

 .نشی مریض تو وقت به و بشم مریض من تا خورم می خودم

 .شم نمی مریض نباش من نگران تو_
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 دارم سرم خیر.دیگه نیومده خوبی جماعت مرد مخصوصا بشر به_

 .میشم مرگت پیش

 یه ناهار واسه شرکت؛شما میرم دارم من.بابا باشه:گفت و کرد اخمی

 .نرسم شاید من بدید سفارش چیزی

 نیست؟ که خاصی مشکل.باشه:گفتم و دادم تکون رو سرم

 .رفتم من.نباش نگران نه_

 .خدافط باشه_

 راحت.بیاره در رو چادرش و روسری گفتم راحله به رفت که میالد

 .کردیم سرگرم تنقالت و فیلم با رو خودمون و شدیم ولو کاناپه روی

 :امیرحسین

 حال توی.بود کرده اس برام رو رستوران آدرس راحله و بود شده شب

 بی چنگیز.بشن حاضر امیر و داداش زن بودم منتظر و بودم نشسته

 معلوم دلخوریش از این و ریحانه و راحله رفتن بابت بود شده حوصله

 قورت دو که حیا و شرم بی مرد این شدن ضایع بابا زدم پوزخندی.بود

 با و ایستادم.اومدن داداش زن و علی امیر باالخره.بود باقی هم نیمش و

 و برداشتم رو ماشینم.رفتیم بیرون سمت به و کردیم خداحافظی حضار

 جای.رسیدیم رستوران به پرسون پرسون.شدن سوار هم اینا علی امیر

 احساس داخلش دلنشین فضای از آدم و بود باکالسی و دنج خیلی

 ریحانه ی نفره سه گروه دیدن با و چرخوندم چشم.کرد می آرامش

 و بودن مستطیل میزها.کردم حرکت اشون نفره شش میز سمت اینا،به

 نشسته راحله روی روبه هم میالد و بود نشسته ریحانه کنار راحله

 رفتن امیر و پرسی،سمیه احوال سالم و معارفه از بعد و رفتیم جلو.بود

 روی روبه که مونده باقی صندلی تنها روی.نشستن هم روی روبه و

 ای ده طرف ها خانم و میز طرف یک مردها.بود،نشستم ریحانه
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 دوباره و زدن حرف زندگی و کار مورد در یکم آقایون اول.بودن

 .کرد سکوت هرکسی

 ریحانه به لحظه یه.داد سفارش چیزی یه کسی هر و آوردن رو منو

 داشت سعی که اشکش،درحالی از پر های چشم دیدن با و کردم نگاه

 .شدم زده نشه،بهت حالش تغییر متوجه کسی تا بندازه پایین رو سرش

 رو هام دست میرم»گفتن با و شده،ایستاد چیزی بگم خواستم که همین

 .کرد ترک رو جمع«بشورم

 یکدفعه چرا.کردم فکر ریحانه اشک از پر های چشم به و کردم پوفی

 کرد؟ می گریه داشت کرد؟چرا اینجوری

 از نشون سرخش های چشم.برگشت ریحانه اینکه تا گذشت دقیقه دو

 جز کسی افته می ریحانه برای اتفاقی وقت هر چرا و داشت بدش حال

 شه؟ نمی متوجه من

 منصرف اما بگم چیزی یه خواستم هی.کرد سکوت و نشست روم روبه

 بکنم؟ رو کار این باید من چشه؟چرا بپرسم ازش باید من چرا.شدم می

 و نتونستم نهایتا اما بزنم گول رو خودم ها حرف این با کردم می سعی

 خوبه؟ حالتون:گفتم

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۴] 

 چی؟:گفت و کرد بلند رو سرش

 خوبه؟ حالتون پرسیدم:گفتم و هاش چشم تو زدم زل

 خودم و شدم سکوتش،ساکت دیدن با.کرد سکوت و داد تکون رو سرش

 آوردن رو غذاها بعد دقیقه چند.کردم سرگرم هام انگشت با بازی با رو

 و کرد می بازی غذا با میلی بی با ریحانه.شد سکوت جا همه دوباره و

 رو سرش که کردم می نگاهش داشتم.داشت سوال جای برام این
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 تونم می چرا دونستم نمی.کرد نگاه هام چشم توی و آورد باال یکدفعه

 خاطر به زدم حدس غمگینه اینکه دیدن با.بخونم نگاهش از رو حرفش

 قصد وار،به زمزمه و کشیدم جلو رو صورتم کمی.باشه اش گذشته

 میشه باعث فقط گذشته به کردن فکر...خانم ریحانه:گفتم دلداری

 .بشید آزرده خودتون

 ...چطور:گفت وار زمزمه و کرد نگاهم بهت با

 .زدم حدس:گفتم و کردم قطع رو حرفش

 هرچیزی من ولی باشه شما با حق شاید:گفت و انداخت پایین رو سرش

 چون.میشم غمگین ناخودآگاه بینم می رو میشه ام گذشته به مربوط که

 .ندارمش دیگه و داشتم شادی زندگی که رو روزهایی میارم یاد به

 عوضش اما ندارید رو زندگی.اون رو روزها اون دیگه که درسته_

 .دارید بهتری چیزهای االن

 بهتر؟:گفت و کرد نگاهم تعجب با

 خانواده دارید؛یه کنارتون رو خدا االن:گفتم و زدم ای مهربانانه لبخند

 تونه می که دارید ای دایی طور،شما همین و نگرانتونن که دارید

 مادر و پدر و خانواده جای کدوم هیچ درسته.باشه پناه و پشت براتون

 ...نمی رو

 تونه می دارم که نکنید؛خدایی اشتباه:گفت و کرد قطع رو حرفم

 .بشه اینا ی همه جایگزین

 لحظه یه من.شماست با حق:گفتم و گزیدم رو لبم و شد درشت هام چشم

 .شد پرت حواسم

 آروم که کردم نگاه ای ریحانه به دوباره.گرفتم نفسی و کردم استغفار

 سرد االن:گفتم و کشیدم غذاش سمت به رو نگاهم.اومد می نظر به تر

 .میشه؛بخورید
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 که خیالم.کرد غذا از پر رو قاشق و داد تکون رو سرش و کرد نگاهم

 .کردم خوردن به شروع شد راحت کمی

 :ریحانه

 بود خوب چقدر.کنه درکت و بفهمه رو دردت یکی که بود خوب چقدر

 واقعا و.بشه صبورت سنگ و بده دلداریت یکی غم و بغض اوج تو

 از تقریبا حاضر،و درحال شخص این که بود آور تعجب من برای

 به حسینی امیر.بود حسین شدم،امیر آشنا پرهیزگار ی خانواده با وقتی

 منی برای هایی لحظه یه تونست بود،می ساکت و تفاوت ظاهر،بی به

 .باشه غمخوار و پناه بودم تنها و پناه بی که

 تعجب بیشتر خوب حس همه این از و خوردم دیگه قاشق به

 گرم که میالد و راحله به دیدم که کردم امیرحسین به نگاهی.کردم

 رو اون نگرانی دلیل.نگرانی با توام نگاهی.شده خیره بودن صحبت

 و کرده استفاده حقیقت خیالش،از شدن راحت برای.کردم می درک

 این در داره هم االن و شده کنجکاو خیلی اسالم دین درمورد میالد:گفتم

 .زنه می حرف راحله با مورد

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۰:۰۴] 

 واقعا؟:گفت تعجب با امیرحسین

 .بله:گفتم و دادم تکون رو سرم

 افتاد؟ اتفاق این چطور:داد ادامه تعجب همون با

 و اسالم به و شد شروع من از میالد سؤاالت با خب:گفتم و زدم لبخندی

 کی.بدونه بیشتر تا شد کنجکاو هم میالد و شد کشیده ها نباید و ها باید

 میالد و کنه قانع رو میالد هاش حرف با تونست راحله دونه؟شاید می

 .کرد خدا پرستش به شروع من نقل هم
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 ولی نبود راحت شما دایی بابت خیالم خیلی راستش:گفت و زد لبخندی

 .هستید شبیه ایشون به خیلی شما بینم می حاال

 داره؟ بهم ربطی چه دوتا این:گفتم و کردم تعجب

 راحله وقتی.هستید خوبی و اعتماد قابل تون،شخص دایی مثل هم شما_

 دونفر شما که جایی اون از.نیستم نگرانش و راحته خیالم شماست کنار

 شروع شما مثل هم شما دایی احتماال گفت میشه دارید شباهت بهم خیلی

 .کنه خدا پرستش به

 هیچ حال به من؟تا شدم می اینجوری چرا.لرزید دلم هاش حرف از

 قلبم بابا حاج پسر چرا پس بیاره در لرزه به رو.قلبم بود نتونسته مردی

 ...لرزو می رو

 بودم مدیون خانواده این به بستم؛من رو هام چشم و دادم تکون رو سرم

 از سواستفاده و اشتباه یه خفا در حتی ها حرف این به کردن فکر و

 خوردن به کردم شروع و کردم سکوت.بود خانواده این های مهربونی

 غذاش با و کرد شدم،سکوت ساکت من دید وقتی هم امیرحسین.غذا

 .شد سرگرم

 و کردم خوردن به شروع.دادن سفارش بستنی همه و آوردن رو دسر

 قصد هم اون انگار.و بودم نزده امیرحسین با حرفی هیچ هم هنوز

 شدم متوجه و انداختم بهش نگاهی نیم.بشکنه رو بینمون سکوت نداشت

 و دارم نگه ساکت نتونستم رو زبونم کردم.کاری هر.نخورده رو بستنی

 خورید؟ نمی چرا:پرسیدم نهایتا

 .خورم می دارم:گفت و کرد نگاهم

 نفسی.نشست کار بی دوباره و گذاشت دهنش توی بستنی قاشق یه

 ندارید؟ دوست نکنه:گفتم و گرفته

 .نمیاد خوشم ای نسکافه بستنی از:گفت و داد تکون.رو سرش
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 بستنی به نگاهی دوباره و انداختم خودم ی شده تموم بستنی به نگاهی

 از قبل و کشیدم خودم سمت به رو بستنیش لیوان نهایتا و کردم اون

 .کردم خوردن به بزنه،شروع حرفی بتونه اون اینکه

 رو لحنم.شدم بهتش از پر و درشت های چشم کردم،متوجه که نگاهش

 .ام بستنی طعم این عاشق من کنم؟ چیکار خب:گفتم و کردم مظلوم

 نگاه ما به تعجب با ها بچه شد باعث که زد خنده زیر بلند جدی به

 های خنده ولی خوردم بستنی سکوت در و انداختم پایین رو سرم.کنن

 اما شده چی که پرسیدن می مرتبا هم ها داشت؟بچه تمومی مگه اون

 و شدن خسته کار این از هم تهش.گرفتن نمی ما جانب از جوابی هیج

 .شدن خودشون کار مشغول دوباره

 بقیه با.زد رقم رو خوبی شب و گذشت خوش خیلی!بود خوبی شام

 .رفتیم خونه سمت به و شدیم میالد ماشین سوار و کردیم خداحافظی
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 :امیرحسین

 ای لحظه تونم نمی و فکرم توی رفته اینقدر دختر این چرا دونستم نمی

 افتادم می ای لحظه یاد مرتبا.بردارم دست اون به کردن فکر از دست

 های چشم و زدنش حرف لحن و خورد و برداشت رو من بستنی که

 هاش چشم درون شیطنت کرد می سعی نمایی مظلوم با که شیطونش

 نفهمیدم که بودم فکر تو اونقدر.شد نمی خارج فکرم کنه،از پنهان رو

 و گذاشت ام شانه روی رو دستش باالخره.زده صدام بار چند امیرعلی

 به رانندگیت این با کنم فکری،فکر تو که تو؟اینجوری کجایی:گفت

 .ها میدی کشتنمون

 شده؟ چی داداش جانم:گفتم و کشیدم گردنم روی رو دستم

 خندیدی؟ می هار هار که بود شده چت رستوران تو_
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 بهم که سری اون یاد بگم،به رو حقیقت خواستم که همین و زدم لبخند

 رو بود لبم روی که لبخندی و بود،افتادم داده تذکر ریحانه مورد در

 .خدا به هیچی:گفتم و کرده پاک

 !امیر بگو رو راستش_

 نداره وجود بشی نگران بشه باعث که نشده؛هیچی هیچی جان بابا_

 .شو خیال بی من جون پس.داداش

 نمیاد در ازمن صدا دید وقتی و کرد نگاه من به ای دقیقه چند امیرعلی

 .نشست سرجاش و نکرد پیدا شدن خیال بی جز ای چاره

 :ریحانه

 که کرد می شیطنت قدری به میالد.داشتیم میالد کنار خوبی روزهای

 نشون رو خودش و بشه بیدار وجودم شیطون خوب بود شده باعث

 بیرون و خونه تو که دورانی و گذشته به بودم برگشته نوعی به.بده

 و بود شده آشنا بابا حاج ی خانواده با میالد.کردم می شیطنت قدر همین

 و من زندگی از نگرانی با پیش روز دو یکی.نبود نم نگران قبل مثل

 کرده ابراز بهم رو نگرانش و بود پرسیده سوال اینا بابا حاج ی خانواده

 برطرف رو نگرانیش کردم سعی و دادم رو جوابش تمام صداقت با.بود

 گریه،از از پر خداحافظی یه از بعد و دادم رو ام خونه آدرس نهایتا.کنم

 .شدم جدا میالد

 و شدم همسفر راحله و امیرحسین با هم رو،باز تهران تا کاشان مسیر

 رو مسیر کل.موندن کاشان توی هم دیگه روز دو یکی اینا بابا حاج

 به خواد می که بود گفته اینکه به.کردم می فکر میالد به و بودم بیدار

 دونستم می چون.ترسوند می کمی رو من این و بیاد من دیدن به زودی

 میگه بهم حتما و بمونم اونجا که شه نمی راضی ببینه رو من اقات وقتی

 از نداشتم دوست که بود دیوونگی شاید و بخره خواد می خونه برام که

 ته کوچیک اتاق اون به ماه چهار یه این توی عجیب.برم خونه اون

 .بودم شده وابسته و بودم کرده مسجد،عادت حیاط
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 و آب رو نبود؛حیاط ای چاره اما بودم شده خسته خیلی.رسیدم خونه به

 .کردم آماده مغرب نماز برای و زدم جارو

 دراز پا از دست و اومد در آب از درست حدسم بعد،متاسفانه روز

 حاال و.بودم شده اخراج بار،واقعا این و خونه برگشتم سرکار تر،از

 که بودم فکر تو و بود کرده اضافه مشکالتم بار به هم شدنم اخراج

 .کنم حل رو این چجوری
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 دوستش شرکت به رو من بابا حاج و بود گذشته سفر از هفته یک

 بابا حاج و بودم بابا حاج دوست شرکت منشی حاال و بود کرده معرفی

 همراه تونم می اینکه و.نمیاد وجود به من برای مشکلی دیگه گفت می

 ی شرمنده خیلی.نترسم شدن اخراج از و برم میگن که هرجایی اونها

 داشتم رو میالد من حاال اینکه با.نداشتم راهی هیچ ولی بودم بابا حاج

 .بودم شده اینا بابا حاج ی وابسته بازهم اما

 و گرفته دوش تازه.برگشتم خونه به روزانه کارهای از خسته روز اون

 سر به رو چادرم که درحالی.شنیدم رو در زنگ که بودم شده سرحال

 باشه؟ تونه می کی یعنی گفتم خودم با کشیدم می

 کیه؟:گفتم حال همون تو و کردم باز رو در الی آروم

 کشیدم باالتر گل دسته از رو نگاهم.خورد چشمم به بزرگ گل دسته یه

 !میالد:گفتم لب زیر بهت با.شدم مواجه میالد خندان ی چهره با و

 و مردانه لباس دیدن با.کردم نگاه وضعش و سر به و ایستادم در جلوی

 ساده موهای و ای هفته یه ریش ته با همراه داشت تن به که ای ساده

 تو جان به:گفت اعتراض با میالد بوده شده دشت هام شده،چشم شوکه

 کنار برو دختر!نشد سبز پام زیر علف هم اصال و نشدم خسته اصال

 .دیگه تو بیام بزار
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 می چیکار اینجا تو:گفتم و کردم باز کامل رو در.اومدم خودم به تازه

 کنی؟

 .خب بزنم سر بهت اومدم_

 شد؟ تنگ دلت زود اینقدر_

 !آره:گفت صادقانه

 می سری هر که شدی؟تو دلتنگ من برای:گفتم و شد درشت هام چشم

 خورده؟ جایی به سرت.شد نمی ما تنگ دلت اصال اونور رفتی

 شده؟ تو دلتنگ کی:گفت و زد دستم به ای ضربه

 شده؟ تنگ کی برای دلت پس:گفتم و شد درشت هم باز هام چشم

 اتاقت:گفت و رفت حیاط سمت جواب،به از فرار برای و خندید

 .بکشم دراز برم خوام می شدم کجاست؟خسته

 باز رو در.رسیدیم اتاق در به بعد کمی.افتادم راه دنبالش و کردم اخم

 .تو بیا:گفتم و شدم وارد و کردم

 و ناباوری.کرد می نگاه کوچیکم اتاق به و بود شده خشک سرجاش

 نفسی.ترسوند می رو من کمی این و بود دیدن قابل هاش چشم از بهت

 .دیگه تو بیا:گفتم آروم و گرفتم

 زمین روی رو گل دسته.اومد من سمت به و کند پا از رو هاش کفش

 با.شد اش مردانه و قوی های دست گیر ضعیفم بازوهای و انداخت

 شرایطی چنین تو...مدت این تمام:گفت و کرد نگاهم پر های چشم

 اتاقت حمام ی اندازه حتی که اتاقی؟اتاقی همچین یه تو کردی؟ زندگی

 نیست؟ خونه اون تو

 بغض با.شد ام گونه مهمون اشکی قطره و انداختم پایین رو سرم

 میگی؟این رو این که دیدی چی سال دو این تو من زندگی از تو:گفتم

 قبل.کردم زندگی توش امروز به تا که اتاقیه بهترین زندگی این و اتاق



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 باید چیکار.کردم می زندگی خونه یه انباری بیام،تو اینجا به اینکه از

 با داشتی انتظار.رسید می جا همون برای داشتم که ؟پولی کردم می

 بخرم؟ قصر تومن،یه پنجاه چهل
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 چی که بفهمم بذار.بزن حرف آدم مثل:گفت و داد تنم به تکونی عصبی

 درست زندگیت این از بودیم کاشان وقتی تو.ریحانه میگی داری

 بزن حرف آدم مثل.بفهمم رو شرایطت هم من تا نزدی حرف درمون

 .ریحانه

 تومنش پونزده با.نداشتم بیشتر میلیون پنجاه چهل:گفتم و کردم نگاهش

 یکی اش بقیه با و پیش پول پای دادم میلیون ده.خریدم قراضه پراید یه

 من برای بود قرار که هایی پول کل از.خریدم زندگی برای وسایل دوتا

 ی شرمانه بی کردم؟پیشنهاد می چیکار.داشتم رو مقدار همین فقط باشه

 ی مردیکه یه ی صیغه و کردم می قبول پول خاطر به رو زنیکه اون

 بودم حاضر.بکنم رو کار این تونستم نمی میالد شدم؟نه می عوضی

 چشم تو چشم شهاب با یکبار اما نداشتم هم رو پول مقدار همون حتی

 اونا.نبود بند جایی به میالد؟دستم ازم داشتی انتظار چی.شدم نمی

 ای لعنتی های برگه و بودن کرده کم خواب قرص با رو من هوشیاری

 آورده برام رو ندارم ارث تو سهمی هیچ کرد می ثابت که رو

 اونا خوندن بدون همین برای مرده برادرم کردم می فکر.بودن

 طلب برای حقی هیچ و گذشتم ناخواسته ارثم همه از.کردم امضاشون

 تو حاضرم امروز کردی؟حتی می چیکار بودی تو اگه.نداشتم ارثم

 صدبار اگه حتی.نکنم قبول رو پیشنهادش اما بمیرم خیابون و کوچه

 رو راه همین من بیفته اتفاقی چنین دوباره و بیام دنیا به دوباره و بمیرم

 بهش و خوشم زندگی این با.میالد نیستم پشیمون من.کردم می انتخاب

 .بزنی رو من حرص نیست الزم هم تو.گرفتم خو
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 دست.کنه پنهان رو اشکش تا کشید هاش چشم روی رو دستش میالد

 این دیدن از قبل تا:گفت و نشست فرش روی و کشید عقب رو هاش

 اما.بدم گوش اشکان درمورد حرفت به باید کردم می اتاق،حس

 .بیفته کردن غلط به که کنم می کاری...ریحانه

 کار این نرنجم ازت و بمونم پیشت خوای می اگه:گفتم و کردم نگاهش

 خدا باش مطمئن.سپردم خدا به رو زنش و اون من.میالد نکن رو

 نکن دخالت هم تو پس.بگیره رو من تقاص چجوری بلده بهتر خودش

 .میالد

 می دلم اینکه با و رم نمی جلو خودم باشه:گفت عصبی و کرد نگاهم

 نمی رو کار این تو خاطر به بزنم،اما صورتش اون به سیلی یه خواد

 از نفهمه که کنم می کاری.بشینم جوری همین تونم نمی ریحانه اما.کنم

 غلط به و کشوندم ورشکستگی مرز به رو شرکتش وقتی.خورده کجا

 میاد که وقته اون.کرد می رو کار این نباید فهمه می انداختم کردن

 .کنم نمی کمکش وقت اون.کنم کمکش تا سراغم

 خیلی براش بابام که شرکت،شرکتیه اون:گفتم و کردم نگاهش ترسون

 !میالد نکن رو کار.این.کشیده زحمت

 هیچیش ها ضربه این با که داره ثروت قدری به.نباش نگران_

 زحمت منال و مال اون بابت چقدر پدرت دونم می هم خودم من.نمیشه

 کار تو نکن دخالت کال تو.کنی نگران رو خودت نیست الزم پس کشیده

 .من
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 تو:گفت و گرفت محکم رو دستم که کردم نگاهش نگرانی با هم باز

 نداری؟ اعتماد جونت دایی به نگرانی؟مگه چرا
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 از چیزی این اما دارم اعتماد بهت...چرا:گفتم و انداختم پایین رو سرم

 .کنه نمی کم من نگرانی

 ببینم بگو راستی:گفتم و آوردم باال رو سرم.کرد سکوت و گرفت نفسی

 اومدی؟ چرا

 .برگردم ناراحتی اگه:گفت شیطنت با

 .کردم تعجب یکم زدم؟فقط حرفی چنین کی من:گفتم و کردم اخم

 .بشم مطمئن چیزی یه از اومدم:گفت و دزدید ازم رو نگاهش

 چی؟ از_

 .نکن دخالت شما.بماند حاال_

 بذارم؟ خوری می چی شام حاال اوکی_

 .بدی کشتنم به ترسم می نکرده الزم:گفت و خندید

 خیلی من دستپخت.بخواد هم دلت:گفتم و کردم کوله و کج رو ام قیافه

 .عالیه هم

 پختی که غذایی از و گرفت گاز رو مغزم خر روزی یه شاید حاال_

 سری یه برای که پیش وقت چند.کرده پیتزا هوای دلم امشب اما.خوردم

 بریم شو حاضر.دیدم توپ خیلی فود فست یه تهران بودم اومده قراردار

 .اونجا

 یه ای گرسنه اگه بریم تونیم نمی االن منتهی.جون آخ:گفتم و ایستادم

 .بخور چیزی

 اونوقت؟ چرا_

 .کنم باز رو مسجد درهای باید و مغربه نماز وقت االن چون_

 نمی ام مسخره بپرسم سوال یه فقط...باشه:گفت و داد تکون رو سرش

 کنی؟
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 کنم؟ ات مسخره باید چرا نه:گفتم و زدم لبخندی

 نه؟ مگه خونن می جماعت نماز همه االن_

 .دیگه معلومه.ها پرسی می سواالیی_

 نمازش بشه،حکم حاضر جماعت نماز برای مسافر یه اگه اونوقت_

 چجوریه؟

 تویی؟ مسافر اون و:گفتم بهت با

 که روزی از:گفت و انداخت پایین رو سرش و داد تکون رو سرش

 که آرامشی.ریحانه بود تو با حق.کردم نماز خواندن به برگشتید،شروع

 و خلق بد آدم کارم سر همیشه من.نداشتم وقت هیچ رو دارم االن

 مهربون میگن همه خونم می نماز وقتی از اما بودم ای عصبی

 به رو امشب نماز خوام نمی اما کشم می خجالت یکم راستش.شدم

 کنم؟ چیکار باید میگی بهم حاال.بدم دست احمقانه،از خجالت یه خاطر

 فکر من مثل هم تو که خوشحالم خیلی:گفتم و کردم بغل رو میالد محکم

 نمی نادیده رو خدا و ثروت،نماز اون خاطر به که خوشحالم.کنی می

 چیزی یه فقط.بکنی باید چیکار گم می بهت خودم جونم دایی آره.گیری

 کنی؟اگه ول رو چیز همه مدت یه از بعد یکدفعه خوای می میالد؛نکنه

 اون چون بشی خیالش بی جا همین بهتره کنی کاری چنین خوای می

 اش ادامه ابد تا باید کنی شروع بخوای اگه.نداره ای فایده هیچ جوری

 و بگیری روزه ساعت شانزده باید حتی.کنی توبه ات گذشته از و بدی

 .کن شروع تونی می اگه.نخوری چیزی

 کاری با من.ریحانه باشی مطمئن خوام می:گفت جدی و شد جدا ازم

 نیست الزم پس.میرم پیش تهش تا کنم شروع اگه یا کنم نمی شروع رو

 میدی؟ توضیح بهم حاال.باشی نگران ای ذره حتی
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 شد تموم که هام حرف.دادم توضیح بهش و دادم تکون رو سرم

 فهمیدی؟:پرسیدم

 .بود ساده آره_

 .کن کمکم پاشو پس_

 کم کم.کردیم پخش بلندگو از رو اذان و کردیم باز رو ها در میالد با

 بابا،همه حاج ی خانواده اومدن با.اومد هم آقا حاج و شدن جمع همه

 .بود آماده جماعت نماز یه برای چیز

 :امیرحسین

 ریحانه.داشت جریان عادی روال روی چیز همه و بود شده تموم سفر

 سوال جای برام.دوستش شرکت بود برده رو اون بابا و بود شده اخراج

 رو سوال این اما نیاورد خودمون شرکت به رو اون بابا چرا که بود

 این از هم خودم.نشه سوتفاهم دچار تا نپرسیدم بابا حاج از وقت هیچ

 بشم،افکاری خالص ازش شد نمی که چیزی تنها اما بودم متنفر افکار

 .داشت جریان سرم توی که بود

 خوان می و شدن حاضر همه دیدم که بودم رفته خونه شام،به برای

 به وقتی.شدم ملحق بقیه به و کردم عوض رو هام لباس.مسجد برن

 جمع نماز ی اقامه برای هم مردم و بود باز درها ی رسیدیم،همه مسجد

 هر بود بود،قرار تنها ریحانه چون کردیم تعجب مون همه.بودن شده

 اما کنیم باز رو درها بعد و پیشش بره ما از یکی تا کنه صبر روز

 سوال ما ی همه برای.بود آماده کامال چیز بار،همه اولین برای امروز

 که میالد دیدن رسیدیم،با حوض به وقتی اما چیه داستان که بود شده

 شکل لبم روی لبخندی.شدیم متوجه همه گرفت می وضو داشت

 .شد ملحق ما جمع به هم ریحانه دایی پس.گرفت

 نماز،به از بعد.بخونیم نماز تا رفتیم و کردیم پرسی احوال و سالم

 داشتیم که مدتی طی البته.رفتیم رستوران یه به مون همه میالد اصرار
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 بودم شده راحله به میالد زیرکی زیر های نگاه خوردیم،متوجه می شام

 ما هرحال به.بکنم کاری تونستم نمی اما بودم شده غیرتی هم کمی و

 بد،درست هم چقدر هر.بودیم شده آشنا باهاش تازه و بودیم اون مهمون

 .بندازم راه دعوا که نبود

 می دلیلش و نیومده تهران به ریحانه خاطر به فقط میالد زدم می حدس

 گذاشتم میون در هم امیرعلی با رو موضوع وقتی.باشه هم راحله تونه

 با میالد کردم نمی فکر گرچه.کنه می فکر من مثل هم اون که فهمیدم

 .شد اما بشه قدم پیش خواستگاری برای سرعت این

 :ریحانه

 میالد و امیرعلی های شیطنت وجود با مخصوصا.چسبید بهم خیلی شام

 .خندوندن می رو همه مرتبا که

 و خوابید کاناپه روی من،میالد اصرار خاطر به.برگشتیم خونه به شب

 که بودم بسته رو هام چشم کشیدم دراز و انداختم جا زمین روی من

 .ریحانه:گفت میالد

 .جونم_

 .بخرم خونه برات بریم فردا بیا.سخته کردن اتاق،زندگی این تو_

 !خوام نمی:گفتم و کردم باز رو هام چشم و گرفتم نفسی

 خوای؟دختر نمی:بود،گفت مشهود درش تعجب که صدایی با میالد

 شدی؟ دیوونه

 خاصی آرامش بهم اینجا.برم اینجا از خوام نمی من میالد شاید،اما_

 .میده

 .بمونم اینجا بدم اجازه تونم نمی من اما_
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 فعال باشم،من راحت من خوای می اگه میالد:گفتم و نشستم جام سر

 خیال بی خوام می ازت دارم؛پس دوست بیشتر جایی هر از رو اینجا

 .بشی خونه این فعال،از من،حداقل رفتن

 و کرد دید،پوفی رو من جدیت وقتی و نشست جاش سر هم میالد

 داشتی دوست که وقت هر که خرم می برات خونه یه من باشه:گفت

 .بگم بهت باید من هم چیزی یه راستش.کنی زندگی اونجا بری بتونی

 چی؟:گفتم و کردم نگاهش کنجکاوی با

 بیام،می اینجا به وقتی.کنم مکان نقل تهران به خوام می من_

 ...راستش خب...خوام می...خوام

 خب؟:گفتم و شدم میالد،حرصی تعلل همه این از خسته

 .خواستگاری بری برام خوام می:گفت سریع و گرفت نفسی

 چی؟:زدم داد تقریبا

 از تونم نمی که میشه کوتاهی مدت به.شدم عاشق کنم می فکر من_

 کنم می فکر اون با ازدواج به دارم من.بیام بیرون دختر به فکر

 خواستگاری؟ ری می برام.ریحانه

 خدای ولی:گفتم ذوق با.شد می تر رنگ پر داشت لحظه هر لبخندی

 وقته خوبه؟چند ی خانواده کیه؟از طرف حاال.میالد نمیشه باورم.من

 داره؟ دوستت شدی؟اونم آشنا باهاش داری؟چطور دوستش

 بتونم بپرس یکی یکی دختر.خدا یا:گفت خندید می که درحالی میالد

 طرف بفهمی وقتی تو دونم نمی ریحانه،من راستش خب.بدم رو جوابت

 نگرانم این از بیشتر من.دی می نشون خودت از العملی عکس چه کیه

 .کنی مخالفت تو که

 ؟ نیست خوبی ی خانواده از نکنه_
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 دوستش که کسی اون...اونا.هستن خوبی خیلی های آدم اتفاقا نه_

 .خانومه دارم،راحله

 سرد آب از پر سطل یک لحظه یک انگار.شد دوخته میالد به هام چشم

 چی؟کی؟:گفتم زده بهت.کردن خالی من روی رو

 می.ریحانه ترسیدم می همین از:گفت و انداخت پایین رو سرش میالد

 ریحانه،دلم باشم،اما داشته رو اون لیاقت که نیستم خوب اونقدر دونم

 شاید.ره نمی یادم از هم لحظه یک دیدمش،حتی که روزی از.گیره

 شناسم؛اما می رو اون که روزه دوازده_ده فقط من آخه باشه مسخره

 اومده و دارم دوست رو خانم راحله.ریحانه شده هاش چشم گیر دلم

 مسخره شاید.عشقه این که هستم مطمئن حاال.بشم مطمئن همین از بودم

 عاشقش اول نگاه تو کنم فکر اما شناسمش نمی اصال آخه باشه

 تو و اون وقتی از.دارم دوست رو دختر اون اینقدر چرا دونم نمی.شدم

 بگیرم رو خودم جلوی زدید،نتونستم حرف برام خداپرستی و نماز از

 یک فقط کردم شروع که بود اون خاطر به فقط شاید.نکنم شروع که

 دیگه کنم می ریحانه،حس اما کردم شروع رو کار این که است هفته

 و شم می خانم راحله دلتنگ اما شده چم دونم نمی.نیستم سابق میالد

 چیه احساس این اسم نیست،پس عشق اینا اگه.باشم پیشش دارم دوست

 عقب که میدم شرف نباشه،قول عشق واقعا نباشه،اگه عشق ریحانه؟اگه

 چیه؟ نیست،پس عشق حس،اگه این ریحانه،اسم بگو بهم تو.کشم می
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 تونم نمی پس میالد نکردم اش تجربه حاال تا من:گفتم و شدم جدی

 که ببخش.میالد مدیونم اونا به خیلی راحله،من مورد در و.بدم نظری

 مهم برام تو خوشبختی اینکه از بیشتر اما گم می رو این

 بی بهت خوام نمی.مهمه برام راحله خوشبختی و باشه،خوشحالی

 زخم اشکانی از من چون.نیستم مطمئن تو از خیلی اما کنم احترامی
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 می قسم مهربونیش و کاری درست روی فامیل ی همه که خوردم

 باشی خوشبخت و خوشحال که مهمه میالد؛برام منی دایی تو.خوردن

 فقط خودت،تو قول میالد،به.باشه اشتباه تو حس که ترسم می اما

 کنم،خواهش می خواهش پس.شناسی می رو راحله که روزه دوازده_ده

 تهران به که وقتی تا حداقل.کن صبر بیشتر و نگیر تصمیم زود کنم می

 برات خودم تا بگو بهم قبله مثل حست دیدی بعد،اگه و کن صبر میای

 .بزارم پیش پا

 ازدواج اون نکرده بذاری،خدایی پیش پا تو اینکه از قبل اگه...اگه_

 اگه حتی کنم؟یا چیکار من بشه،اونوقت ای دیگه کس عاشق یا...کنه،یا

 چی؟ باشه کسی عاشق االن

 مطمئن حسش از که بفهمه میالد خواستم نمی.کردم مهار رو لبخندم

 خواست،پا اگه بعد بشه مطمئن حسابی هم خودش اول خواستم می.شدم

 می بهم بود عاشق اون اینکه،اگه اول:گفتم و گرفتم نفسی.بزارم پیش

 و فهمم می هم بیاد،من اون خواستگاری به کسی اگه اینکه دوم.گفت

 اگه.کشم می پیش رو تو موضوع و کنم می اقدام سریع خودم اونوقت

 نداری کردنش قبول جز ای کرد،چاره ازدواج و شد عاشق هم

 بخواب بگیر هم حاال.کن توکل خدا به.چیه خدا خواست دید باید.میالد

 .دیروقته که

 به و گذاشتم سر بالشت روی.کشید دراز و داد تکون رو سرش میالد

 لبم بودم،روی داده قورتش مدت تمام که لبخندی و کردم پشت میالد

 راحله با میالد اگه.بزنم گول تونستم نمی که رو خودم.گرفت شکل

 بود خوبم خیلی دوست راحله.شدم می خوشحال خیلی کرد می عروسی

 زن اون اگه حاال و بمونه پابرجا دوستی این همیشه تا داشتم دوست و

 ی همه اما.کنم حفظ ابد تا رو دوستیمون تونستم شد،می می من دایی

 دوست.نگران هم و بودم خوشحال هم من نبود دروغ هم هام حرف

 .بشن برسن،خوشبخت بهم ها اون بود قرار اگه داشتم
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 .بخوابم کردم سعی و بستم رو هام چشم

 ی خونه و کرد مکان نقل تهران باوری،به قابل غیر سرعت با میالد

 هم مرتبا و خرید ای خونه من قولش،برای طبق البته و.خرید بزرگی

 این از تونستم نمی واقعا من اما برم جدیدم ی خونه به کرد می اصرار

 بود،اما سخت اینجا تو زندگی و بود کوچیک خیلی شاید.بکنم دل خونه

 شاید.کرد می القا بهم رو سرپناه حس جورایی به و داشتم دوستش خیلی

 نمی اصال االن اما شد اتاق این از رفتن به راضی دور،دلم ای آینده در

 و ترین احمقانه اون البته و.برم اینجا از تا کنم قانع رو خودم تونستم

 .گرفتم عمرم تو که بود تصمیمی بدترین
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 های اصرار خاطر به که بود گذشته راحله و میالد آشنایی از ماه یک

 درمیون بابا حاج با رو خواستگاری که کردم میالد،قبول ی اندازه بی

 همیشه،بهترین معمول طبق.بگیرم خواستگاری ی اجازه ازش و بذارم

 زمان در و مسجد همون رو،تو موضوع این کردن مطرح برای زمان

 مسجد به بابا حاج اومدن منتظر و گرفتم نظر در مغرب نماز

 رو خواستگاری ی اجازه بابا حاج که بود نگران شدت به میالد.شدم

 موضوع این نگران کمی بود؛منم دیدن قابل اش چهره از این و نده

 و نگران این از بیشتر رو میالد تا کنم پنهانش کردم می سعی اما بودم

 .نکنم مشوش

 وقتی.شد بیشتر و بیشتر هم من نماز،ترس زمان شدن نزدیک با کم کم

 اولین مثل درست.بشه تموم نماز تا کردم اومدن،صبر نماز برای همه

 اطراف به شد،نگاهی تموم نماز پیش با بابا حاج کار دیدارمون،وقتی

 .بابا حاج:گفتم و رفتم جلو و کرده

 دخترم؟ بله:گفت و کرد نگاهم مهربونی با بابا حاج
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 دونم نمی اما بگم بهتون چیزی یه خوام می راستش:گفتم و گرفتم نفسی

 .نه یا بگم باید دونم نمی همین برای نه یا درسته گفتنش

 می که چیزی هر دخترم؛راحت بگو:گفت و شد تر جدی کمی بابا حاج

 .بگو رو خوای

 حاج مدیونم شما به خیلی که دونم می:زیر،گفتم به سر و گرفتم نفسی

 بابا،به حاج باشه؛اما شما مهربونی از سواستفاده کارم ترسم بابا،می

 سریده ات راحله برای میالدم دل.نیست ما تقصیر عشق اومدن وجود

 حس دونم نمی خودم من.اول نگاه در عشق میگه خودش.بابا حاج

 من از و شده راحله عاشق میالد.دارم اعتماد بهش اما چیه میالد واقعی

 خواستگاری ی اجازه ازتون و بزنم حرف شما با که خواسته

 میگه من به مرتبا میالد اما دیدن رو هم اونا که ماهه یک تازه.بگیرم

 یک فقط.بوده من مثل هم میالد.عاشقشم میگه.خواد می رو راحله که

 هم خودم کنید باور و کرده توبه تازه.من مثل شده هم میالد که ماهه

 مرد میالد اما نه یا بده ادامه رو کار این بتونه اون دونم نمی

 ...اما باشه رویی و چشم بی خیلی شاید که دونم می من بابا حاج.خوبیه

 استرس با و تند تند اینقدر چرا:گفت و آورد باال رو دستش بابا حاج

 .بگیر نفس دخترم؟یکم زنی می حرف

 و دوختم بابا حاج مهربونی از پر های چشم به رو نگاهم

 .ترسم می شما شدن ناراحت از خیلی من آخه...آخه:گفتم

 وجود به ناگهانی عشق خودت قول به:گفت قبل از تر مهربون بابا حاج

 به چه باشه تو دایی چه هم میالد.نیست کس هیچ تقصیر و میاد

 و خانواده با موردش در دارم وظیفه من و دخترمه غریبه،خواستگار

 جوابی هر اما خواستگاری بیاید تونید می شنبه پنج.کنم صحبت دخترم

 راحله زندگی بحث هرحال به.شه نمی مربوط من به هم داد راحله که

 .بگیره تصمیم موردش در خودش داره حق اون و است
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 اجبار هیچ.بگیره تصمیم باید راحله که معلومه:گفتم و زدم بزرگی لبخند

 چون نکنه قبول رو میالد داره حق راحله.نیست کار در خواهشی یا

 ساعت شنبه پنج میالد با من پس.شناسن می رو هم اونا که کمیه مدت

 خوبه؟.میشیم مزاحم نه

 .مونیم می منتظر باشه:گفت و زد لبخندی بابا حاج

 .شد دیر بابا حاج:گفت بلند امیرعلی

 .پسرم اومدم:گفت و کرد امیرعلی به نگاهی بابا حاج

 در که همین.رفت بقیه و امیرعلی سمت خداحافظی،به از بعد بابا حاج

 شد باعث که نشست ام شونه روی شد،دستی قفل ها اون سر پشت

 چی:گفت نگرانی با میالد.کنم نگاه سرم پشت زده،به وحشت و بترسم

 شد؟

 جن مثل یهو چرا کردم درد،سکته:گفتم و زدم بازوش به ای ضربه

 میشی؟ ظاهر

 داد؟ اجازه:گفت هام،عصبی حرف به توجه بدون

 نه ساعت شنبه پنج:گفتم و داده تکون رو سرم و بستم رو هام چشم

 .بریم شد قرار

 اجازه واقعا:گفت شادی از مملو صدایی با و گرفته رو دستم ذوق با

 داد؟

 .بریم شنبه پنج که آوردم در خودم از نه:گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 خیلی ریحانه ممنون وای:گفت خوشحالی با و گرفت رو دستم

 .کنم جبرانش برات بتونم امیدوارم.ممنونم

 کردن جبران نده سکته رو من تو:گفتم و کردم نگاهش چپ چپ دوباره

 .کش پیش
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 خاطر به دلم اما،ته هم هنوز.افتادم راه اتاق سمت به و کردم بهش پشت

 .بود عروسی بابا حاج ی اجازه

 :امیرحسین

 کی:گفت و ایستاد مامان که بودیم شده جمع هم دور همه و بود شب

 خوره؟ می چایی

 .من:گفتن ،همزمان بابا جز به همه

 .دارم کار همه خانم؛با بشین بگیر_

 مامان و کردن نگاه بود زده حرفی چنین که بابا به متعجب همه

 شده؟ حاجی؛چیزی باشه خیر:گفت نشست می که درحالی

 .خانم خیره:گفت و کرد نگاه مامان یه بابا حاج

 بابا.بابا های حرف شدن شروع برای بود ای سکوت،مقدمه لحظه چند

 .خانم حاج داریم مهمون شنبه پنج:سکوت،گفت از بعد

 حاال؟ هست مهمون؟کی_

 .خونه میان داییش و ریحانه.نیست غریبه_

 مهمون گفتی جوری یه وای:گفت تند خیلی و راحت خیال با مامان

 صاحبخونه نیست مهمون دیگه که ریحانه.خبره چه کردم فکر داریم

 .است

 کنم تموم رو حرفم بذاری اگه:گفت خندید می که درحالی بابا حاج

 در.نمیان ساده مهمونی یه برای اونا راستش.میشی حرفم اصل متوجه

 به داره میالد،اصرار که گفت و زد حرف من با امروز ریحانه حقیقت

 .بیاد راحله خواستگاری

 خواستگاری؟:گفت تعجب با مامان

 مرد میالد کنم می فکر چون دادم رو خواستگاری ی اجازه من آره؛_

 و بده باید راحله رو نهایی جواب که گفتم هم ریحانه خود به البته.خوبیه
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 میالد،حداقل من خود نظر به ولی.است راحله نهایی ی گیرنده تصمیم

 بری االن از خوام می امیرحسین،ازت پسرم.خوبیه مرد ماها جلوی

 نباشه،همون خوبی مرد اگه.بشیم مطمئن موضوع این از تا کنی تحقیق

 .کنیم ردش زودتر که بهتر
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 این به نه اما بشه قدم پیش خواستگاری برای میالد که کردم می فکر

 بابا حاج به عادی،رو خیلی و بودم نکرده تعجب زیاد.سرعت

 .چشم:گفتم

 .خانم بیار رو چایی بود؛حاال همین حرفم اصل خب:گفت بابا حاج

 جمع از و گفت کوتاهی ببخشید خجالت با شد،راحله بلند مامان که همین

 رو میالد نیست قرار راحله کردم می حس را چ دونم نمی.شد خارج

 از رفتنش کردم می حس.کنه رد هاش خواستگار ی همه مثل هم

 برای خواد می که تصمیماتیه بابت بلکه نیست خواستگاری جمع،بابت

 .بگیره اش آینده

 :ریحانه

 برای که زیبایی لباس.بود مونده خواستگاری قرار زمان تا ساعت یک

 داشتم آرایش کمی کمی،فقط و بودم زده اتو رو بودم خریده مجلس این

 خیلی بود شده سال،باعث دو از بعد هم کم،اون آرایش همین اما

 و گل خرید برای که میالد منتظر و پوشیده رو هام لباس.بشم خوشگل

 که شد بلند گوشیم زنگ بعد،صدای دقیقه ده.بود،موندم رفته شیرینی

 زدم قفل رو در و کرده خاموش رو چراغ.داشت میالد اومدن از نشون

 همین.کردم پام هم رو هام کردم،کفش می سر رو چادرم که درحالی و

 .دویدم در سمت گرفت،به جا ها کفش در پاهام که
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 خیلی مارکش و دوخت خوش شلوار و کت.بود نشسته ماشین تو میالد

 اش چهره این و بود زده نشونه ساده رو موهاش.اومد می هیکلش به

 هم من.بود استرس و نگرانی از پر اش چهره.بود کرده تر مردانه رو

 رو کسی هیچ ما اما بود من دایی میالد اینکه با.داشتم استرس خیلی

 دنیا سر اون از ام خاله دونستم می.بذاره پیش پا میالد برای تا نداشتیم

 به نه یا میشه جور نیست معلوم که ای خواستگاری بابت نیست حاضر

 میالد،براش بزرگتر عنوان به امروز من بودم نگران.بیاد ایران

 من و کردم می شروع رو حرف من باید و رفتم می خواستگاری

 .بود سخت خیلی کار این من نظر به.زدم می حرف

 و گفت آرومی سالم میالد.شدم ماشین سوار و کشیدم عمیقی نفس

 بودم این فکر به و کردم می بازی هام انگشت با.کرد روشن رو ماشین

 باید هایی حرف چه و بکشم پیش رو خواستگاری حرف باید چطور که

 .بزنم

 پیاده ماشین از.گذشت برق مثل برام بابا حاج ی خونه تا مسجد مسیر

 وجود شد،با باز در که همین.درآوردیم صدا به رو در زنگ و شدیم

 و گرفتم رو دستش و زدم میالد ی چهره به لبخندی خودم های نگرانی

 .باشه خدا به امیدت.جون دایی نباش نگران:گفتم

 خونه شدم،به می وارد که درحالی.داشت نگه برام رو در و زد لبخندی

 از رو شیرینی.بود شده من برای سرپناهی روزی که کردم نگاه ای

 سمیه و حسین امیر و امیرعلی که ورودی در سمت به و گرفتم میالد

 .کنن،رفتیم استقبال آزمون تا بودن ایستاده جلوش

 خانم حاج و بابا حاج با و شدیم خونه پرسی،وارد احوال و سالم از بعد

 میالد و معمول،من تعارفات از بعد.کردیم پرسی احوال و سالم هم

 .گرفت رو جا همه سکوت و نشستیم ای دونفره مبل روی
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 برق،توی کنتور های راستی،سیم بابا حاج:گفتم و گرفتم نفسی

 تعمیرکار یه لطفا پس باشه خطرناک ممکنه.داره اتصالی مسجد،یکم

 .کنه درستش تا بیارید

 رسیدگی موضوع این به امیرعلی فردا دخترم جدا؟باشه:گفت بابا حاج

 نداره؟ مشکلی دیگه مسجد.کنه می

 ترک مسجد داخلی دیوار که میشه ای هفته دو یکی راستش چرا_

 تا سه دو که  زمینی گودبرداری خاطر به ممکنه که نگرانم.برداشته

 موضوع این به تا بیارید رو نفر یه میشه.تره،باشه ور اون خونه

 کنه؟ رسیدگی

 .بکنی هم رو کار این باشه یادت فردا امیرعلی.نباش نگران_

 .بابا حاج چشم:گفت امیرعلی

 هایی حرف بعد.بشه کم استرسم تا گرفتم نفسی و کردم میالد به نگاهی

 شمرده و آوردم ذهنم به رو بودم کرده تمرین خودم با مدت این تمام که

 ها بزرگتر تا رسمه که درسته:کردم زدن حرف به شروع آروم خیلی و

 حرف خواستگاری مجلس توی اونا و بشن قدم پیش خواستگاری برای

 خواهرش و میالد دایی مادر و پدر که جایی اون از...خب بزنن،اما

 وظیفه اینجا من داریم،امروز رو همدیگه فقط دوتا ما کردن،و فوت

 هم راحله بگید میشه قبلش فقط.بکشم پیش رو خواستگاری بحث تا دارم

 بشنوه؟ رو هام حرف هم خودش تا بیاد

 .بیار رو جان،چای راحله:زد صدا بلند خانم حاج

 آرایش و زیبایی روسری رنگ،با لیمویی دامن و کت با راحله بعد کمی

 و کرد تعارف همه به رو ها چای.شد حال وارد دست به مالیمی،سینی

 .نشست مادرش کنار

 اون.بزرگتره ازم و من میالد،دایی:دادم ادامه و گرفتم نفسی دوباره

 ازم همیشه.بوده خوب حامی یه و مهربون مرد یه زندگیم کل تو همیشه
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 و خوبه خیلی شغلش خداروشکر.داشته دوستم همیشه و کرده محافظت

 خانواده تو که بگم خیالتون،باید شدن راحت برای.داره هم خوبی درآمد

 آشنایی اسالم با زیاد قبال که درسته.نیست خور حروم کسی هیچ ما ی

 پدر.بخورن حروم نباید که دونستن می همه حداقلش اما نداشتیم

 باال رو خودش تونست کندن جون با و کرد شروع صفر از پدربزرگم

 اینجا به و کردن کار به شروع پدرم هم بعد و پدربزرگم هم بعد.بکشه

 تازه اون.خوره نمی حروم میالد که کنم تضمین تونم می پس.رسیدیم

 می و داره آرامش میگه و کرده نماز خوندن به شروع که ماهه یک

 که گه می خودش چقدر،اما دونم نمی.بده ادامه ابد تا رو کار این خواد

 به زاده حالل میگن چون.خوبه اون اخالقیات خب.شده راحله عاشق

 چه میالد که بدونید و ببینید رو من اخالقیات شما پس میره داییش

 !داره اخالقیاتی

 رو سرم و گرفت ام خنده هم خودم.افتادن خنده به حرف این با همه

 براتون رو میالد زندگی روی و زیر:گفتم و گرفتم نفسی.انداختم پایین

 ی خونه هم چون باشیم داشته اموالش گفتن به نیازی نکنم فکر.گفتم

 .گفتم رو بود هرچی دیگه.ماشین هم و داره خوبی
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 مجلس هیچ تو حاال تا من...خب:لحظه،گفتم ازچند بعد و کردم سکوت

 چی دیگه ها وقت جور این دونم نمی و نداشتم حضور ای خواستگاری

 فیلم مثل کنم می فکر و رسه نمی ذهنم به ای دیگه حرف هیچ.بگم باید

 رو هاشون حرف برن راحله و میالد بدید اجازه اگه که بگم باید ها

 .بزنن

 پیش تند یکم اما زدی حرف درست که بگم باید خب:گفت بابا حاج

 رو میالد راحله،آقا دخترم خب خیلی.نداره اشکالی اصال ولی رفتی

 .کن راهنمایی
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 هم با و ایستاد هم میالد.شد میالد منتظر و ایستاد و گفت چشمی راحله

 .کنن صحبت هم با حیاط توی تا رفتن خروجی در سمت به

 برای کمی تا رفت و ایستاد خانم شدن،حاج خارج حال از اونا که همین

 .ببره تنقالت میالد و راحله

 صحبت مشغول قدری به همه.شد شروع جمع بین عادی های حرف

 .نیومد چشم به راحله و میالد مدت طوالنی تاخیر که بودن شده

 و شدم متوجه که بود گذشته میالد و راحله رفتن از ساعت یک حدود

 کشید؟ طول هاشون حرف اینقدر چرا:گفتم

 اینقدر باره اولین.توئه با حق:گفت و کرد ساعتش به نگاهی بابا حاج

 .کشیده طول

 به نگران.شدن وارد هم با میالد و راحله و شد باز در لحظه درهمین

 شد؟ چی خب:گفتم و کردم نگاه میالد ی چهره

 ماهه یک فقط ما که گفتم هم میالد آقا به من:گفت و کرد نگاهم راحله

 کم شناخت این و شرایط این با تونم نمی و شناسیم می رو همدیگه که

 و بشم آشنا ایشون اخالقیات با بیشتر بینم می الزم من.بگیرم تصمیم

 ...باشه نداشته اشکالی اگه.کنم فکر بیشتر کی طور همین

 بدن،ما احاطه ها خانواده اگه:گفت و کرد قطع رو راحله حرف میالد

 مشکل شما نظر به اگه البته.بشناسیم رو همدیگه و بذاریم وقت مدتی

 .کنیم صحبت هم با ها خانواده تصور در تونیم می داره

 که نده اجازه بابا حاج که بودم نگران کردن؛کمی نگاه بابا حاج به همه

 لبای روی رو لبخند که همین اما.بشن آشنا باهم بیشتر میالد و راحله

 .شد راحت خیالم دیدم بابا حاج

 گاهی چند از هر و باشید ارتباط در هم با تلفنی تونید می:گفت بابا حاج

 بهتر چون نداره اشکالی آشنایی اینطور من نظر به.بیرون برید باهم

 .گرفت تصمیم میشه
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 ممنونم؛ممنونم:گفت و کرد نگاه بابا حاج به شادی از پر نگاهی با میالد

 .میدید اجازه و کنید می درک که

 .کنیم زحمت رفع ما بدید اجازه اگه پس خب:گفتم و ایستادم

 خونه از گرسنه بدم احاطه نداره امکان:گفت و ایستاد خانم حاج

 .چینیم می رو سفره هم زود خیلی و کردم حاضر رو شام من.برید

 .نشیم مزاحم بهتره دیگه نه_

 نه کنی؟مگه می تعارف چرا دختر:گفت و گرفت رو دستم خانم حاج

 رو ها تعارف پس بری دم نمی اجازه خودته؟من ی خونه اینجا اینکه

 .کنار بذار

 .چشم:گفتم فقط و دوختم چشم مهربونش ی چهره به
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 :امیرحسین

 بابا حرف به که تحقیقاتی.بود حاضر چیز همه و بود خواستگاری روز

 و کارمندها ی همه.داشت میالد خوبی از نشون همه بودم داده انجام

 و بود شده راحت خیالش بابا حاج.گفتن می خوب میالد،ازش آشناهای

 نداره دوست که کردم می حس بود؛همش مشکوک هم هنوز راحله

 اونا بودم؛چون نگران موضوع این بابت طرفی از و کنه رد رو میالد

 شناخت عدم این و شناختن می که بود کوتاهی زمان مدت رو همدیگه

 .کرد می نگرانم

 ها خواستگار اومدن منتظر و بودن پوشیده مناسب لباس همه

 می دود اسفند براش مرتبا مامان و بود شده خوشگل خیلی راحله.بودن

 دوست اینقدر چرا دونستم نمی.کرد می اذیتش هی هم سمیه و کرد

 .بشیم فامیل ریحانه با و بگیره پا خواستگاری این که داشتم
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 که شده؟حاال مهم برام دختر این اینقدر چرا.مشوش افکار این به لعنت

 گذاشتم؟ نمی پیش پا چرا اینطوره

 ای دیگه حس ساده،هیچ کشش یه جز من.دادم تکون رو سرم هم باز

 این به کردن فکر جای به بود بهتر پس.نداشتم ریحانه به نسبت

 .کنم بیرون سرم از رو موضوعات،اونا

 موضوع کردن مطرح پس از خوب واقعا ریحانه.شد انجام خواستگاری

 و مامان،میالد اصرار با.نبود ذهن از دور هم راحله جواب و اومد بر

 میالد و شام،ریحانه خوردن از بعد.موندن پیشمون شام برای ریحانه

 .موندیم خودمون و رفتن

 شد،صدای بسته اتاق در که همین و برد پناه اتاقش به راحله دوباره

 تونه نمی میالد جز کسی دونستم می.شد بلند گوشیش خوردن زنگ

 وجود مردی که بودم خوشحال.کرد می خوشحال رو من این و باشه

 بتونه میالد که داره امکان و داره دوست اینقدر رو خواهرم که داره

 خوشبختی از بهتر برادر یه برای چیزی هیچ و کنه خوشبخت رو اون

 .نداره وجود خواهرش

 زنگ گوشیم که بودم افکار همین تو.کشیدم دراز و رفتم اتاقم به

 جواب و نشست لبم روی دوستم،هیراد،لبخندی ی شماره دیدن با.خورد

 قربان؟ چطوره حالتون!عمید آقای جناب به به:دادم

 رییس؟ چطورید شما.پرهیزگار آقای به به_

 خبرا؟ چه.خداروشکر خوبیم هم ما_

 .فهمیدم بابا باشه:گفت و خندید

 فهمیدی؟ رو چی_

 .بزنم رو حرفم بزار کن بس پسر_

 جانم؟_
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 در شرکت جهت شود می دعوت شما از حسین امیر آقای!درد و جانم_

 .بفرمائید مراجعه ما ی خانه به بنده عروسی

 کی بگیری؟حاال عروسی تونستی باالخره سال چهار از بعد!عجب چه_

 هست؟

 .بعد ماه شش_

 دی ز زنگ االن کردی؟از مسخره رو من:گفتم و شد درشت هام چشم

 کنی؟ دعوت عروسی بعد ماه شش برای

 رو؟ و چشم بی کنم دعوت رو تو هللا بشم اول خواستم کردم بد_

 انداختی؟ دست رو من_

 آینده ماه شش تو احتماال همین برای و دلگیره ازم خانومم.خدا به نه_

 عروسی زودتر که شه نمی راضی خدا به.بزنم رو مخش بتونم

 که نیست معلوم صد در ماه،صد شش گفتم که هم االنش همین.کنیم

 .نه یا کنم راضی رو ترنم بتونم
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 چطوره؟ خانم ترنم حال حاال.هیراد ای دیوونه تو:گفتم و خندیدم

 .معمول طبق باباشه ی خونه_

 پسر؟ آخه بزنی رو مخش تونی نمی تو چرا_

 نقش در که کارهایی یاد وقتی خودم من.باشه دلگیر ازم که داره حق_

 ازش تونم نمی ها این وجود با بمیرم؛اما دارم افتم،دوست می کردم

 .بکشم دست

 چهار از بعد ازدواجتون و برسی بهش آینده ماه شش تا بتونی انشاهلل_

 .بگیره شکل سال
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 .ممنون_

 بودی؟ زده زنگ بهم همین خاطر به فقط_

 من گفتم زنی نمی بهم زنگ یه جنابعالی معرفت؛دیدم بی آقای نخیر_

 .بپرسم رو حالت بزنم زنگ

 عروسی راحله شاید راستی.شدم زندگی درگیر مدتیه یه خدا به_

 رو هم تونیم می و بیای که کنم می دعوتت عروسیش اونوقت.کنه

 .ببینیم

 هست؟ کی طرف حاال باشه جدا؟مبارک_

 .شناسیش نمی_

 .بشه خوشبخت باشه مبارک_

 چطوره؟ دخترت گل حال راستی.ممنون_

 .بینمش می یکبار ماه یک و مادرشه پیش اونم تمنا؟خوبه_

 .ببوس روش از دیدیش اگه_

 .برم نداری؟باید کاری خب.چشم_

 .برس کارت به برو دیگه نه_

 .خدافظ باشه_

 .خدافظ_

 فکر!بود شده تنگ هیراد برای دلم.زدم لبخند و کردم قطع رو گوشی

 به و بزارم وقت روز یه باید.بودمش ندیده که بود ماهی چهار کنم

 .برم دیدنش

 :ریحانه

 در هم با میالد و راحله و بود گذشته خواستگاری روز از کاه یک

 همه انگار.بودن رفته بیرون هم با بار چند مدت این تو و بودن ارتباط
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 راحله با انگار و بود خوشحال خیلی میالد چون بود مراد وفق بر چیز

 .داشتن تفاهم

 می رود،عبور یه مثل ها روز و بود عادی هم من زندگی تو چیز همه

 نکشیده خوندن نماز از دست هم مدت این طی میالد خوشبختانه.کردن

 حرفش سر میالد کردم نمی فکر.بود من خوشحالی باعث این و بود

 .بود دادن ادامه به مصمم انگار هم اون اما بمونه

 و اومد مسجد به خوشحالی با روز،میالد یک باالخره

 بزنی زنگ میشه.داد بهم رو مثبت جواب راحله باالخره...ریحانه:گفت

 بگیری؟ رو برون بله ی اجازه و

 گرفتی؟ رو مثبت جواب واقعا یعنی!خدا رو تو:گفتم ذوق با

 .آره:گفت و داد تکون رو سرش

 بهم خوبی خبر خیلی...ممنون وای:گفتم و کردم بغلش خوشحالی با

 ی اجازه و زنم می زنگ خودم.جون دایی هستم هم نوکرت.میالد دادی

 .گیرم می رو برون بله

 .خوب بزن زنگ برو:گفت و شد جدا ازم

 االن؟_

 کی؟ پس_

 .باشه خونه هم بابا حاج که زنم می زنگ شب بذار_

 .بزن زنگ االن نخیر_

 .زنم می زنگ شب بذار داری؟زشته عجله اینقدر چرا_

 .بزن زنگ برو دیگه نکن اذیت_

 تو حال به فرقی چه.زنم می زنگ شب آخه زشته...میالد وای_

 چه بفهمیم االن چه.بدن رو برون بله ی اجاره هفته آخر داره؟احتماال

 .نداره فرقی هیچ شب
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 .بزن زنگ شب تو خونه میرم من پس.توئه با حق اصال.باشه باشه_
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 پسره.ها شد دلخور:گفتم و زدم لبخندی.رفت بیرون اتاق از سریع میالد

 !دیوونه ی

 هر میالد کهنمونه گفته ما.بزنم زنگ تونستم می من و شد شب باالخره

 دست از.شد چی که داد می اس ام اس یا زد می زنگ یکبار دقیقه دو

 داد نمی اجازه و زد می زنگ بهم مرتبا چون بودم شده حرصی میالد

 د  :گفتم و زدم. فریادی هم آخرش.بگیرم تماس اینا بابا حاج ی خونه با

 .دیگه بگیرم تماس بتونم منم تا نزن زنگ دقیقه یه

 و نباشه راضی ما ازدواج از آقا حاج نگرانم خب:گفت و شد مظلوم

 .نده اجازه

 هم حاال کنه نمی نازی راحله میل خالف بابا حاج نباش نگران تو_

 .کن قطع

 .چشم_

 رو بابا حاج ی خونه ی شماره وقت فوت میالد،بدون کردن قطع از بعد

 بی کامال دونستم می هم خودم که ای نگرانی شدت از و گرفتم

 حاج مهربون صدای بعد کمی.گرفتم ضرب زمین روی پام مورده،با

 .بفرمائید بله:پیچید گوشی تو بابا

 بناگوش تا نیشم که حالی در طور همون.کنم مهار رو لبخندی نتونستم

 خوبین؟ بابا حاج سالم:گفتم بود باز

 خوبی؟ تو ممنون دخترم سالم_

 خوبن؟ خبرا؟خانواده چه.خوبم خداروشکر_

 .دارن سالم خوبن هم همه سالمتی_
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 .باشید خوب همیشه انشاهلل.خداروشکر خب_

 ریحانه؟ شده چیزی.دخترم ممنونم_

 و بزنم زنگ بهتون خواست ازم امروز میالد راستش.نشده چیزی نه_

 .بشیم مزاحمتون برون بله برای روز یه که بگیرم اجازه

 برون؟ بله_

 .گرفته راحله از رو مساعد جواب شخصا خودش میالد انگار بله_

 بپرسم؟ راحله از اول دی می اجازه.نداشتم خبر واقعا؟من_

 .نه که چرا حتما_

 .گوشی لحظه چند پس_

 .اینجا بیا دقیقه یه خانم...خانم:شد بلند تلفن پشت از بابا حاج صدای

 بله؟:شنیدم هم رو خانم حاج صدای

 .چیه خواستگاری به جوابش بپرس راحله از برو_

 جواب بدید اجازه شما اگه میگه.آقا حاج زدم حرف باهاش امروز من_

 .بده مثبت

 .ندارم مشکلی من_

 همین آخر دخترم:گفت من به حرف،خطاب این زدن از بعد آقا حاج

 .بیاید برون بله برای تونید می جمعه روز هفته

 .شیم می مزاحم پس بابا حاج چشم_

 نداری؟ ای دیگه کار خب_

 .برسونید سالم دیگه نه_

 .خداحافظ چشم_

 .خدافظ_
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 تماس میالد دوباره نگذشته دقیقه دو کردم،هنوز قطع که رو گوشی

 شادوماد؟ بله:دادم جواب شادی با و کردم پوفی.گرفت

 ؟ داد اجازه:پیچید گوشی تو از زده بهت صدای

 .بله:گفتم کشیده

 .ممنونم...ریحانه واقعا؟ممنون وای:گفت و زد فریادی خوشحالی از

 .دارم کار که کن قطع هم حاال.بابا باشه_

 .خرید بریم هم با بیا رسمیه تعطیل فردا.دارم کار منم آره_

 .دنبالم بیا صبح ده ساعت باشه_

 ؟ نداری کاری اوکی_

 .آوردی در رو من پدر که برو نه_

 .بای_

 و چپ به رو سرم.کرد قطع بدم رو جوابش بده اجازه اینکه از قبل

 لبخندی هم باز و گذاشتم زمین روی رو گوشی و دادم تکون راست

 .گرفت شکل لبم روی
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 که بود کرده خرید راحله برای قدری به.بود شده دیوونه واقعا میالد

 نه اما داره دوست رو راحله دونستم می.بود مونده باز من دهن

 آور تعجب برام یکم فقط.بودم،اصال نشده ناراحت خریدش از.اینقدر

 خرید راحله برای ای حلقه پیش خودش ی سلیقه فروشی،به طال تو.بود

 انتخابی ی حلقه از هم من گرچه.نداد اهمیت من نظر به هم اصال و

 برای طالیی دستبند هم خودم.داشتم دوستش و بود اومده خوشم میالد

 اولین برای.برون بله برای مناسبی لباس هم خودم برای و خریدم راحله

 باز رو چادرم و بپوشم مجلس تو راحتی لباس خواستم بار،می
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 بود شکالتی رنگ به دامنی و من و بود پوشیده کامال لباسم گرچه.کنم

 .اومد می بهم خیلی که

 رو گل و شیرینی.رسید برون بله روز ها،باالخره روز گذر از بعد

 و بار،کت این میالد.افتادیم راه بابا حاج ی خونه سمت به و خریدیم

 و ای قهوه لباس با که بود پوشیده ای کرمی دوخت خوش شلوار

 موهایش.اومد می بهش مشکی،خیلی های کفش و ای قهوه کرم کروات

 شده تر دلنشین اش چهره و بود داده پیش،حالت ی دفعه خالف بر رو

 .بود

 و بودم بسته اسبی دم رو موهام و بودم پوشیده دامن و کت هم خودم

 همیشه از بیشتر آرایش.داشتم سر به ساتن جنس از خوشگلی روسری

 .داشتم استرس کمی و بود داده تغییر کامال رو ام چهره ام

 به سمیه و امیرعلی و امیرحسین قبل سری رسیدن،مثل محض به

 خرید بردن زیاد،تو خیلی خرید های کیسه دیدن با و اومدن ما استقبال

 سر سربه هم حسابی که نماند ناگفته.کردن کمک میالد به داخل به ها

 .انداخت خنده به رو سمیه و من این و گذاشتن میالد

 لباس روی کوتاهی کت که داشت تن به زیبایی لباس.بود شده ماه راحله

 حسابی.بود شده تر خانم مالیم،خیلی آرایش و روسری با همراه و بود

 و زد دستم به ای ضربه و اومد سمیه که بوسیدمش و چلوندمش بغلم تو

 .کشتیش دیگه بسه:گفت

 .خودمونه عروس:گفتم ای گانه بچه لحن با و کردم دراز رو زبونم

 .داخل بیاید حاال.لوس:گفت و خندید سمیه

 من کننده شروع معمول،دوباره تعارفات از بعد.نشستیم و شدیم وارد

 می اینجوری.کرده قبول رو میالد راحله که خوشحالم خیلی...خب:بودم

 چقدر دونید نمی واقعا و کنم حفظ ابد تا راحله با رو دوستیم تونم
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 دست نشون عنوان به رو ای حلقه بدید،من اجازه اگه حاال.خوشحالم

 .بزنیم رو ها حرف باقی که بریم و بکنم عروسمون

 .دخترم داری اجازه:گفت و زد پدرانه لبخندی بابا حاج

 دستش رو حلقه خواستم که همین.رفتم راحله سمت به و شدم بلند جا از

 .دخترم بشی خوشبخت:گفت بغض با خانم حاج کنم

 دست به رو حلقه اینکه بدون.لرزید شنیدم،دلم رو حرف این که همین

 چشم با همه.زدم زانو جلوش و برگشتم میالد سمت به بندازم راحله

 .کردن می نگاهم درشت های
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 همین من نه؟میالد مگه کنی می خوشبختش میالد:گفتم پر های چشم با

 که اینی از تر شرمنده رو من نکنه.مدیونم خانواده این به هم جوریش

 بکنی؟ هستم

 کاریه؟معلومه چه این دیوونه:گفت و کرد بلندم و گرفت رو دستم میالد

 کوچولو؛بهت ریحان نباش نگران.عاشقشم چون کنم می خوشبختش که

 .بخوره تکون دلش تو آب نذارم که دم می قول

 به مگه کنی؟ می گریه چرا:گفت و کرد پاک دست با رو اشکم قطره

 نداری؟ اعتماد داییت

 لبخند.رفتم راحله سمت به هم باز و بوسیدم رو اش گونه و زدم لبخندی

 کنارش.انداخت پایین رو سرش و کرد هام چشم ی روانه ای خواهرانه

 .باشه زهرا حضرت زندگی زیبایی به زندگیت انشاهلل:گفتم و نشستم

 دست همه و انداختم دستش به رو حلقه.شد بلند جمع گفتن انشاهلل صدای

 از رو زده،نگاهش خجالت و انداخت تر پایین رو سرش راحله.زدن

 .دزدید میالد
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 خودش با چطور که دیدم من و انداخت پایین رو سرش هم میالد

 .نیاد راحله سمت به که کرد مبارزه

 اینم:گفتم و کردم خارج کیفم از بودم خریده راحله برای که رو دستبندی

 .باشی داشته دوستش امیدوارم.خوشگلمون عروس برای من کادوی از

 .قشنگه خیلی ممنونم:گفت عادی حیای و شرم همون با راحله

 اشاره کادوها به و برگشتم خودم جای به و کردم دستش رو دستبند

 که زیاده اونقدر.ببین بعدا خودت هم رو ها این زحمت بی:گفتم و کردم

 .رسیم نمی مهریه و عقد وقت تعیین به بدیم نشون رو همه و بشینیم اگه

 .کردن سکوت و زدن لبخند حرف این با همه

 بین محرمیت ی صیغه یه چیه نظرتون بابا حاج:گفتم و گرفتم نفسی

 باشن؟ خرید،راحت و بیرون میرن که وقتیایی تا بخونید میالد و راحله

 .خوبیه پیشنهاد که من نظر به:گفت خانم حاج

 دخترم؟ چیه تو نظر.شماست با حق:گفت بابا حاج

 .بدونید صالح شما که جور هر:گفت زیر به سر هم باز راحله

 .خونم می رو صیغه من پس خب خیلی:گفت بابا حاج

 رو خودش روسری من،راحله اصرار به و خوند رو صیغه بابا حاج

 .کرد باز

 بابا حاج.مهریه مهم بحث به رسیم می خب:گفتم و کردم راحله به رو

 دارید؟ درنظر مهریه برای رو رقمی چه

 .بگه راحله هرچی دونم نمی:گفت بابا حاج

 .قبوله بگید هرچی.نیست مهم مهریه میزان من برای:گفت راحله

 خوبه؟ تا چهارده و هزار:گفتم و گرفتم نفسی

 .زیاده خیلی وای:گفت درشت های چشم با راحله
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 چی؟ چهارده و پونصد_

 .کمه اینم:گفت میالد

 .خوبه قدر همین نه نه:گفت سریع راحله

 بابا؟ حاج چیه شما نظر_

 .خوبه_

 چی؟ عروسی و عقد روز درمورد:گفتم و دادم تکون رو سرم

 خوبی روز کنم می فکر.حسینه امام والدت دیگه هفته دو:گفت بابا حاج

 .باشه عقدکنان مراسم برای

 خانم؟ راحله میگید چی شما.خوبه هم خیلی آره:گفت میالد

 .موافقم من.خوبیه روز_

 .مبارکه پس:گفتم و زدم لبخند
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 خب:گفتم.گفتن تبریک خوشحالی با همه.شد بلند دست صدای دوباره

 نمونده؟ که ای دیگه چیز

 کنید؟ نمی مشخص رو عروسی تاریخ:گفت بابا حاج

 .کنیم مشخص هم رو اون تاریخ بهتره درسته:گفت میالد

 تونم می زود خیلی من نباشید نگران جهیزیه نظر از:گفت بابا حاج

 .کنم اش آماده

 .بگیریم زود هم رو عروسی بهتره پس:گفت میالد
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 ما درضمن.نداره فرقی هم ما برای:گفتم و رفتم میالد به ای غره چشم

 یخچال...اوم.گیره می داماد رو منزل لوازم از تیکه سه که داریم رسم

 خوبه؟.ما با لباسشویی و تلوزیون و

 .آره:گفت راحله

 شیرینی تا کنید تعیین عروسی تاریخ عنوان به هم رو تاریخ یه پس:گفتم

 .بخوریم رو

 خوبه؟ دیگه ماه دو:گفت بابا حاج

 .خوبه خیلی آره:گفت سریع میالد

 کنی؟ نمی تعارف شیرینی خانم عروس.باشه مبارک پس:گفتم و خندیدم

 رسید،از میالد به وقتی.کرد تعارف همه به رو شیرینی و شد بلند راحله

 که کردم راضی رو زیاد،راحله اصرار با و شدم بلند میالد کنار

 .بشینه کنارش

 و خوبی به شب.رفتیم اش خونه به میالد همراه شام،به خوردن از بعد

 .گذشت خوش خیلی و شد تموم خوشی

 :امیرحسین

 رو اون پسرم:گفت مامان که کردم می جمع رو میوه های بشقاب داشتم

 .شدی خسته خیلی امروز.کن استراحت برو و کن ول

 به بیشتر خودت:گفتم و زدم خوابیش بی از سرخ های چشم به لبخندی

 .کنیم می جمع امیرعلی و من برو تو.مامان داری نیاز استراحت

 وقت اونوقت کنید می کار هی شب تا صبح از نمیاد؛شما دلم آخه_

 کنید؟ کار خواید می هم هستید خونه که هایی

 استراحت به بیشتر شما االن.نیستیم بچه دیگه که ماها برم قربونت_

 طرف ماهم بخواب برو.کنیم کار باید جوونیم تا ماها و دارید نیاز کردن
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 و شما برای مونه می هم دستمال و جارو و چینیم می ماشین تو رو ها

 .بدید انجام فردا که داداش زن

 .بخیر شب.تسلیم من باشه باشه_

 .گلم مامان خوش شب:گفتم و بوسیدم رو اش گونه

 بود قرار تو کنم فکر:گفت و زد لبخندی رفت،امیرعلی مامان که همین

 !کرده عوض رو نظرش آخر ی لحظه خدا اما بشی دختر

 چطور؟:گفتم و کردم ریز رو هام چشم

 .لوسی خیلی آخه_

 یکم فقط من.خودتی لوس:گفتم و کشیدم پیشونیم روی غلیظی اخم

 .مامانیم

 .نه یکم:کرد اشاره انگشتش با

 .خیلی:گفت و کرد باز رو هاش دست بعد

 شما:گفتم بردم می آشپزخونه به رو ها بشقاب از ای دسته که درحالی

 امروز و شده گنده خرس.ها نمیشه عوض چیزی هم نکنی حسودی

 از اصال و کنه می رو کوچیکش داداش حسودی هنوز میشه بابا فردا

 .کشه نمی خجالت سنش و قواره و قد

 شدی زده خجالت هات باری لوس از تو هروقت:زد داد حال توی از

 .دارم برمی دست هام حسادت این از منم

 حسودی؟ گفتم دیدی_

 پررو؟ بچه کنم حسادت بهت بخوام من که داری چی تو آخه_

 کنید بس:کرد تموم رو بحث داداش زن خندان کمی و معترض صدای

 .پرید می بهم ها بچه مثل شدید گنده خرس.دیگه
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 .چشم:گفتم کشیده و زدم لبخندی

 لباس با رنگی مشکی شلوار و کت.شد حاضر زود خیلی جشن مقدمات

 براق مشکی های کفش و سفید های دایره با خاکستری کروات و سفید

 .بودم خریده

 نکشید اعتقاداتش از دست مدت این توی.بود خوبی و محترم مرد میالد

 برای وجود تمام با.ندیدیم ازش بدی رفتار و ای ادبی بی هم اصال و

 دونستم می و کرده پیدا رو الیقی مرد چنین که بودم خوشحال راحله

 .میشه سپیدبخت حتما

 آماده عقد جشن برای رو چیز همه و شد می برگذار ما ی خونه جشن

 و اومد می مراسم این برای خارج از هم میالد خواهر حتی.بودیم کرده

 میالد.برسونه هم عروسی برای رو خودش نمیتونه که شد می گفته

 زیاد خواهرش که دونست می اما بود ناراحت موضوع این بابت کمی

 .نکرد اصرار زیاد پس.بمونه ایران تونه نمی

 تو آقایون بود قرار.بود آماده مراسم برای چیز همه و بود جشن روز

 شده بسته چراغ عالمه به.باشه خونه تو ها خانم مجلس و باشن حیاط

 چرا دروغ.بود چیده سلیقه تمام با ریحانه هم رو عقد سفره و بود

 دوست اما گناهه دونستم می اینکه با.ببینم رو اش چهره داشتم دوست

 درونی حس این کردم نمی فکر.ببینم رو آرایشش از پر ی چهره داشتم

 بودم منتظر صبرانه مراسم،بی تایم شدن نزدیک با اما باشه قوی اینقدر

 و ببینمش زود اینقدر کردم نمی فکر گرچه.ببینمش عقد وقت تا

 .بشم زیباش ی چهره عاشق...نه...شیفته

 :ریحانه

 تا گرفته مراسم های خرید از.رفت می پیش خوب داشت چیز همه

 از و بابا حاج ی خونه سازی آماده کارهای و عقد ی سفره کردن آماده
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 از حرفی که بودیم گفته خاله به.ایران به ربابه خاله تر،اومدن مهم همه

 بود قرار.بود کرده قبول بدبختی هزار با هم اون و نزنه اشکان به من

 .برسه ایران به عقد از قبل روز یک

 باالتنه که آبی سبز رنگ به بودم خریده مجلسی بلند لباس یه عقد برای

 و زیبا داشت کلوش دامن یه پایینش و بود طالیی گیپور و حریر از اش

 خریده هم مشکی سانتی هفت های کفش.اومد می بهم خیلی.چشمگیر

 و ها کفش این پوشیدن تو داشتم بدی ی سابقه آخه ترسیدم می فقط بودم

 خودم سر بالیی یه مراسم طول در یا ها مراسم از بعد باید سری هر

 که زد می غر سرم مادرم چقدر و.خوردم می زمین بس از آوردم می

 هاش حرف به اصال من اما.نخر اصال بپوشیشون تونی نمی وقتی

 های چشم.آوردم می خودم سر بالیی به هم سری هر و دادم نمی گوش

 .دادم قورت رو بغضم و بستم رو اشکم از پر

 راحله.شد می بیشتر راحله و من عقد،استرس روز به شدن نزدیک با

 کرده نگران رو همه این و بخره رو نامزدیش لباس بود نتونسته هنوز

 خرید زیبایی العاده فوق مراسم،لباس از قبل روز یه باالخره ولی.بود

 .کشوند می خودش سمت به رو ای بیننده هر چشم که
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 لطیف و نرم ساتن و حریر ی پارچه از جیگری رنگ به راحله لباس

 از هاش یقه دور که دلبری ی یقه با پفی دار دنباله بلند لباس یه.بود

 طالکوب گیپور همون از هم دنبالش برای و بود طالکوب گیپور

 باهم سمیه و راحله جشن روز.اومد می بهش واقعا و بود شده استفاده

 از.رفتم بود امون خونه نزدیک که آرایشگاهی هم من.رفتن آرایشگاه به

 کرد قبول هم اون کنه درست ساده خیلی رو ام چهره خواستم آرایشگر

 روی که زیبایی العاده فوق اما ساده آرایش.کرد شروع رو کارش و

 رو لباسم.اومد می بهم خیلی ام شده فر موهای با بود کرده کار ام چهره
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 رو هاش،شال دکمه بستن بدون و پوشیدم روش رو مانتوام و پوشیده

 ی طبقه و رفتم آسانسور سمت به.شدم خارج آرایشگاه از و کردم سر

 دیر چون.بود،زدم اونجا بودم کرده درست که رو ماشینم که پارکینگ

 وقتی.روندم اینا بابا حاج ی خونه سمت به و شدم سوار عجله با بود

 میالد و راحله از هم خبری و بودن نیومده ها مهمون هنوز رسیدم

 رو ها صندلی و میز چیدن نهایی کارهای حیاط توی داشتن مردها.نبود

 به توجه با.ببینم ها اون بین دو حسین امیر تونستم من و دادن می انجام

 و سفید کت اون تو خانم حاج دیدم با.رفتم داخل به سریع لباسم وضعیت

 سالم:گفتم و رفتم جلو موهاش،سریع شنیون و آرایش و مشکی دامن

 .خانم حاج

 .سالم:گفت و کرد اخم کمی و برگشت سمتم به

 .شدید خوشگل چقدر ماشاهلل:گفتم و خندیدم

 و نشست صورتش به تعجب از موجی و شد باز هم از هاش اخم

 خودمونی؟ ی ریحانه همون تو من خدای وای:گفت

 .آره:گفتم و خندیدم دوباره

 .دخترم شدی خوشگل چقدر ماشاهللا:گفت و کرد بغلم

 .بدم انجام من بگید هست کاری اگه خانم حاج.دارید لطف_

 .نیست کاری دخترم نه_

 فاصله ازم و گفت ببخشید.خورد رنگ خانم حاج گوشی لحظه همین تو

 .گرفت

 خانم حاج که کردم می نگاه بودم چیده خودم که عقد ی سفره به داشتم

 بدی؟ انجام کوچیک کار یه تونی می جان ریحانه:گفت

 .خانم حاج نه که چرا_
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 پس.کشه می طول کنم حجاب بخوام اگه من داری حجاب هنوز تو_

 ببری؟ براش رو امیرحسین های لباس تونی می

 .ببرم من بدید باشه:گفتم و دادم تکون رو سرم

 لباس ریحانه االن امیر:گفت و گرفت گوشش دم رو گوشی خانم حاج

 .میاره برات رو هات

 .کارش سر برگشت و داد بهم رو امیرحسین های لباس خانم حاج

 دنبال چشم بالکن،با روی از و کردم باز رو حیاط دست،در به لباس

 همسن تقریبا پسر یه کنار حیاط در نزدیک رو اون و گشتم امیرحسین

 .دیدم خودش

 .سالم:گفتم و گرفتم رسیدم،نفسی بخش وقتی و کردم حرکت سمتش به

 رو سرش همیشگی عادت طبق حسین امیر.برگشتن سمتم به هردو

 پایین رو سرش و کرد بهم نگاهی نیم هم دوستش و انداخت پایین

 .بدم بهتون رو این گفتن خانم حاج:گفتم.انداخت
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 از.دوخت چشم ام چهره به و آورد باال رو سرش تعجب با امیرحسین

 بهم شدیدی گرمای احساس هم و شدم زده خجالت اش،هم خیره نگاه

 .بفرمائید:گفتم لرزون صدای با و گرفتم سمتش به رو ها لباس.داد دست

 خواهش.کرد تشکری و گرفت رو ها لباس و انداخت پایین رو سرش

 کفش اون با خودم از که سرعتی بیشترین با و گفتم لب زیر رو کنم می

 کار این بابت خانم حاج.رفتم خونه سمت داشتم،به انتظار لعنتی های

 ذهنم و نشستم ای گوشه منم.داد ادامه کارهاش به و کرد تشکر ازم

 .رفت امیرحسین تعجب از مملو های چشم سمت به مرتب

 :امیرحسین
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 ته انباری به عجله با و کشیدم موهام بین رفت،دستی ریحانه که همین

 موهام کردن درست برای وقتی.بپوشم رو هام لباس تا رفتم حیاط

 از پر ی چهره هم باز و زدم گونه رو اونها سادگی به پس نداشتم

 سعی و کردم استغفار.گرفت جون چشمم جلوی ریحانه زیبای و آرایش

 حیاط به شد؟ می مگه اما کنم خارج فکرم از رو اش چهره کردم

 بود؟ کی خانم این:گفت و زد دستم به ای ضربه هیراد که برگشتم

 .دامادمون ی خواهرزاده_

 می هشت و شیش همچین دیدیش وقتی از که داره شما با صنمی ا ؟چه_

 انباری؟ تو رفتی و نشنیدی اما زدم صدات بار چند دونی زنی؟می

 .کن درویش رو هات چشم:گفتم و کردم اخم ناخودآگاه

 زنم می حرف تو از دارم من.دارم خوشگل خانم یه خودم من نترس_

 .داری بهش حسی یه کنم می حس.امیر

 .خواهشا نگو چرت_

 عوض زدنت حرف طرز بینی می رو من وقت هر چرا تو ببینم_

 .ها کشتت می بدونه حاجی میشه؟اگه

 دارم دوست و دوستمی تو.کرد رفتار جوری یه باید کسی هر با_

 .باشم راحت باهات

 کنی؟ رفتار چجوری باید خوشگله خانم این سوال،با یه اونوقت_

 بردار دست:گفتم و شدم عصبی ناخودآگاه و رفتم بهش ای غره چشم

 .هیراد

 داری؟ بهش حسی چه.زنم می که باشه حرفی آخرین دم می قول_

 هم خودم خدا به...هیراد دونم نمی:گفتم صادقانه و کالفه و کردم پوفی

 .دونم نمی

 !داری دوستش پس_
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 .خواهشا نگو چرت گفتم:گفتم و زدم دستش به ای ضربه

 .کشم می رو دهنم زیپ من اصال چشم_

 .کشید لبش روی رو نمایشی،دستش حالت به و

 و رفتم در سمت شدن،به می وارد در از که هایی مهمون دیدن با

 .دادم انجام رو گویی خوشامد

 :ریحانه

 تو بود شده ماه چقدر و بودم شده خوشحال ربابه خاله دیدن از چقدر

 شده خوشگل بیشتر خیاط حاال و بود خوشگل همیشه خاله.مدت این

 گریه داشتم دوست چقدر و داد می رو مادر بدی آغوشش هم باز.بود

 .تونستم نمی شرایط به توجه با اما کنم

 شدی خوشگل خیلی:نشست،گفت می که درحالی و گرفت رو دستم خاله

 .عزیزم

 .جون خاله ممنون_

 نکردید؟ دعوت رو اشکان_

 .نه_

 چرا؟_

 آدمی بیخیال کال همین برای ببینیمش نداریم دوست میالد نه و من نه_

 .شدیم اشکان اسم به
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 هر چی؟به برای آخه:گفت و نشست سفیدش پیشونی روی کمرنگی اخم

 .است خانواده این از عضوی اونم حال
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 تا نه.نیست خانواده این از عضوی اون خاله نه:گفتم و پریدم عصبی

 .نیست پشیمون هم ای ذره حتی و نکشیده کارهاش از دست که وقتی

 .نیست پشیمون که معلوم کجا از_

 تو مدت این تمام که رو رازی گفتم و گرفتم نفسی و بستم رو هام چشم

 همون ازم هنوزه که هنوزم و زد زنگ بهم اون:بودم داشته نگه دلم

 .داره رو درخواست

 چی؟_

 حرفی میالد به موضوع این از بدید قول فقط.گفتم واضح و دقیق من_

 .بیفته اونا بین اتفاقی خواد نمی دلم چون نزنید

 ممکنه کردم می فکر من.اومده بند زبونم واقعا...و نمیشه باورم من_

 باهم شما تا کنم کاری کردم سعی همین خاطر به و بشه پشیمون اون که

 .کنید آشتی

 نمی اتفاق این داره وجود اشکان کنار شیوا اسم به شیطانی که مادامی_

 .جون خاله افته

 کارهاش این دلیل بپرسیم ازش شد می کاش ای:گفت و کشید آهی خاله

 .چیه

 هم پشیزی برام دیگه اون.جون خاله کنی خسته رو خودت نیست الزم_

 .شو خیال بی پس نداره ارزش

 .رسیدن داماد و عروس:گفت و شد وارد سمیه لحظه همین تو

 دست راحله و میالد.رفتیم ورودی در سمت به و کشیدم رو خاله دست

 .شدن وارد هم دست در

 و میومد راحله سفید پوست به لباس رنگ  بود شده العاده فوق راحله

 بازو شینیون که موهایی و سرخش لبان و خلیجی آرایش اون با راحله

 و مشکی شلوار و کت با هم میالد.بود شده نفسگیر بود داده انجام بسته
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 که گفت شد می و بود شده العاده فوق قرمز پاپیون اون و سفید لباس

 .میان بهم خیلی اونا

 بعدش دقیقا و نشستن خودشون جایگاه تو داماد و عروس زود خیلی

 ها خانواده اومدن منتظر و کردن حجاب همه.رسیده عاقد که دادن خبر

 .شدیم خونه به

 طور همین و هاشون فامیل از تا چند و راحله ی اومد،خانواده که عاقد

 انجام عقد مراسم تا ایستادن هم کنار همه.شدن وارد من ی شوهرخاله

 .بشه

 دست به رو ها خانم،قند حاج اصرار به و کرد شروع رو خطبه عاقد

 آخر بار برای عاقد فنی و.کردم قند ساییدن به شروع و گرفته

 چشم آیینه توی از راحله به نگران.کرد سکوت کمی پرسید،راحله

 .بله مادرم و پدر ی اجازه با:گفت باالخره که دوختم

 رو بله هم میالد.شد بلند جمع زدن دست صدای و کشیدم ای آسوده نفس

 .خطبه،رفت اتمام از بعد عاقد و گفت

 ها تر بزرگ اول که بودم منتظر و بودم خریده ستی نیم عقد سر برای

 .شدی خوشگل چقدر به به:گفت و اومد سمتم سمیه که بدن رو ها کادو

 .شدی برو تودل خیلی هم تو:گفتم و زدم لبخندی

 بدم؟ بهت خوب خبر یه:گفت و خندید

 .ببینم بگو:گفتم ذوق و کنجکاوی با

 .میشم مادر من...دیگه ماه چند_

 گی؟ می راست:گفتم و کردم نگاه هاش چشم به بهت با
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 .میگم الکی پس نه:گفت و خندید
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 .عزیزم باشه مبارک.شدم خوشحال خیلی من خدای وای_

 چطور دونم کنی؟نمی کمکم میشه حاال:گفت و انداخت پایین رو سرش

 .بگم امیر به رو موضوع

 دونه؟ نمی مگه_

 و افتاد فشارم یهو آرایشگاه تو راستش.فهمیدم امروز هم خودم...نه_

 اتفاق این وقتی و بودم آلود خواب که بود هم روزی چند.شدم حال بی

 کردم استفاده چک بیبی وقتی...خب و افتادم این فکر به یهو افتاد

 .باردارم فهمیدم

 چون بده بهش رو خبر این زودتر پس:گفتم و گرفتم محکم رو دستش

 .میشه خوشحال خیلی مطمئنم

 باال؟ برم باهاش نیست زشت_

 خانم حاج به رو خبر این من.دختر کن ول رو نبودن یا بودن زشت_

 .باشم گفته ها میدم

 .باال بریم و بدم رو کادوشون برم من پس باشه_

 رفتم راحله سمت باال،به رفتن اینا سمیه که همین و دادم تکون رو سرم

 و اومد جلو خانم حاج لحظه همون.دادم بهشون رو کادوشون و

 باال؟ رفتن امیر و سمیه چرا شده؟ چیزی ریحانه:گفت

 خبر...ها بخرید کادو برام باید:گفتم و زدم صورت پهنای به لبخندی

 .دارم براتون خوبی خیلی

 .باشه خیر:گفت و آورد جلو رو سرش خانم حاج پشت از بابا حاج

 .خیره هم خیلی:گفتم و خندیدم

 شدم مجبور و شد کامل ایستاد،جمع پدرش کنار که امیرحسین دیدن با

 هم شما برای بابا حاج...باشه مبارک خانم حاج:بگم اونا ی همه بین
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 و پدربزرگ شما و میاد دنیا به اتون نوه دیگه ماه چند.طور همین

 .میشید مادربزرگ

 میگی؟ راست:گفت ذوق با خانم حاج

 .البته:گفتم و دادم تکون رو سرم

 ای العاده فوق خبر وای:گفت و کرد بغلم خوشحالی با خانم حاج

 امیر همین برای پس.جان ریحانه دادی بهم خبری چنین که ممنون.بود

 باال؟ رفتن سمیه و

 .آره:گفتم و داده تکون رو سرم

 برید کم کم آقایون شما آقا حاج راستی.خوبه خیلی:گفت خانم حاج

 .دیگه بیرون

 چشم با خانم حاج.اومد هم سمیه و شد گذاشته رفتن،آهنگ که مردها

 هم سمیه.بوسید رو اش گونه و کرد بغل رو سمیه اشک از پر های

 خیلی که روزهاییه معدود از امروز دونستم می و بود خوشحال خیلی

 .نشدنیه فراموش دونستم می و خوبه

 فکری؟ تو چرا:گفت و گرفت رو دستم راحله که بودم فکر تو

 .خانم عمه جوری همین:گفتم و کردم نگاهش

 بیای؟ من با لحظه چند میشه راستی.خوشحالم خیلی وای_

 کجا؟_

 .داده بهم چی زیرلفظی میالد ببینم میرم_

 ندیدی؟ رو داد بهت که کادویی اون مگه وا_

 این:گفتم متعجب.شدم مواجه کلید یه با من و کرد باز رو کادو جعبه در

 .ماشینه سوییچ چیه؟شبیه

 .درسته:شد بلند سرم پشت از میالد صدای
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 کو؟ خودش پس:گفتم و برگشتیم سمتش به

 .بیا من با_

 و دویست سفید ماشین پنجره پشت از من و رفتیم ساختمون ته به هم با

 .بود شده پارک در جلوی که دیدم رو داری صندوق شش
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 .ممنونم.میالد قشنگه خیلی:گفت و گرفت رو میالد دست ذوق با راحله

 .خانمم نداشت قابلی:گفت مهربونی با میالد

 تا.برگشتم مجلس به صدا و سر دیدم،بی رو اونها بین جو وقتی

 کجان؟ میالد و راحله:گفت و اومد سمتم به خانم رفتن،حاج

 .میان دیگه لحظه چند_

 .باشه_

 مدت این تو زندگیم مورد در کمی.نشستم کنارش و رفتم خاله سمت به

 شروع برقص و بزن و راحله،جشن و میالد اومدن با و زدیم حرف

 محرم میالد به خانم حاج و خاله و من فقط که اونجایی از البته.شد

 .نرقصید ای دیگه کس رفتنش از بودیم،قبل

 :امیرحسین

 چهره به که کنم مهار رو دلم نتونستم کردم کاری دیدمش،هر وقتی از

 دوست.لرزوند می رو کسی هر دل و بود شده زیبا واقعا.نکنم فکر اش

 .کنم نگاه بهش عقایدم تمام ها،بدون ساعت دوباره داشتم

 بود،ریحانه مقابلم که دختری وقتی چرا.رفتم کج هم من،باز خدای وای

 رفتم؟ می کج بود،اینقدر
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 مسخره زده؛شاید خجالت هم و بودم عصبی هم دلم و خودم دست از

 بودم فکر تو قدری به.کرد می رو دیدنش طلب هم هنوز دلم اما باشه

 با باز شدیم،ناخودآگاه وارد وقتی.داخل بریم که گفتن کی نفهمیدم که

 زیبای ی فرشته یه مثل چطور که دیدمش باالخره و گشتم دنبالش چشمم

 به توجه بی.سابید می قند و بود ایستاده میالد و راحله سر باال آسمونی

 تا.بگیرم ازش نگاه تونستم نمی و بود اون به نگاهم اطرافم ی همه

 ببند رو هات چشم:گفت و اومد کنارم و شد من متوجه بابا حاج اینکه

 قبولی قابل توضیح فردا امیدوارم اما پرسم نمی چیزی ازت االن!پسر

 .باشی داشته کارت این برای

 رو کارها این داشتم چرا.بستم رو هام چشم و انداختم پایین سر شرم با

 به نوازش،دوباره روح صدای شنیدن با که بودم فکر کردم؟تو می

 شدم عنصر سست اینقدر چرا دونستم نمی.کردم بلند سر دلم ی خواسته

 خودم با ساعتی چند.و بشم خارج اتاق از داشتم دوست.دختر این جلوی

 حد چه تا و دارم احساس بهش نسبت چقدر ببینم خواستم می.کنم خلوت

 .بشم خارج مجلس این از االن نباید و نمیشه دونستم می اما.قویه حسم

 خیلی البته.شدم خارج خونه کادوها،از از بعد و شد تموم عقد باالخره

 حس و میشم عمو دارم که بود داده خبر بهم ریحانه چون بودم خوشحال

 چون شده مهم برام خبر این دونستم می دلم ته البته.داشتم خوبی خیلی

 .گفته بهم رو اون ریحانه

 شد این و نشدم هیراد متوجه هم باز که بودم غرق افکارم تو قدری به

 .هاش متلک و ها سرزنش شروع

 خانم ریحانه داری هم حق البته.رفت شدی عاشق خودم جان به پسر_

 هوا رو نشی قدم پیش اگه کن گوش امیر.خوبه خیلی خواهری چشم به

 دست از رو اون تعللت خاطر به بود؛فردا گفتن من از.ها برنش می

 دست به چی مثل حاال و کردم تعلل مدت همه این هم من.وقت یه ندی

 .پشیمونم و افتادم ترنم پای و
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 در رو من پدر که شو خفه دقیقه به ات بچه جون اَه:گفتم عصبی

 .دلم تو خبره چه ببینم کنم فکر دقیقه دو من،بذار برادر د  .آوردی

 .شدی عاشق نیست خاصی خبر_

 حسی چه که گی می بهم تو.هیراد باشه عشق که نیستم مطمئن من_

 دارم؟

 داری حسی چه دونی نمی خودت تو وقتی!امیر کنم سرت تو خاک_

 قویه؟ و جدی حست چقدر بدونم داری توقع من از چطور

 .بدونی باید و شدی عاشق تو آخه_

 تو.توئه قلب توی چی ببینم و کنم بازت که نیستی ابراز جعبه آخه_

 .جدیه موضوع چقدر ببینی باید خودت

 چطوری؟_

 اگه.امیر حله راه بهترین تو برای زمان.بده زمان خودت به یکم_

 حس یه هم تکه و فهمی می زمان مدت طی باشی داشته دوستش

 .میشه معلوم بازم باشه مسخره

 مطمئنی؟_

 که شد نمی باورم نشدم دور ترنم از اول بار وقتی تا خودم من_

 .کنارته اون وقتی برسی عشق باور به بتونی تو شاید.عاشقشم

 چی؟ نرسیدم اگه_

 .راحته و ساده تنهایی،خیلی اونم روزه چند سفر یه_

 حرف اون درمورد بیا فعال:گفتم و گرفتم هام دست بین رو سرم

 .ترکه می داره مختلفه موضوعات از پر بس از سرم.نزنیم
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 .باشه_

 هیراد؟_

 خو؟ چیه.مرگ و هیراد_

 بگم؟ چی بابا حاج به_

 چی؟:زد داد تعجب،تقریبا با

 گرفت رو مچم خب.مرگ ای:گفتم و کردم نگاهی اطراف به ترس با

 .کردم می نگاه بهش عقد مراسم تو داشتم وقتی

 سرت تو عالم دو خاک:گفت همزمان و زد سرم به ای ضربه دست با

 .امیر

 چرا؟ میدی فحش هی کردن کمک جا به_

 .خاک واقعا.رفت لو هم ای دقیقه دو شد عاشق ای دقیقه حقته؛دو آخه_

 ام شده کلید های دندون بین از حرص با و ایستادم و شدم عصبی

 .نکن هم مسخره اما نکن کنی نمی کمک:گفتم

 چه ببینم بشین بگیر.نکن ترش بابا خب:گفت برم خواستم که همین

 گیره؟ قبل مثل هنوز بابات.بگیرم سر به باید خاکی

 .حساسه خیلی ریحانه روی مخصوصا.خیلی_

 .دیگه شدیم بدبخت کال بگو پس_

 حس این طرف یه از ام؟ کالفه چرا کنی می فکر پس:گفتم استیصال با

 بابا،دارن آمیز تهدید و عصبی لحن طرفی از و چیه دونم نمی که لعنتی

 .کنن می دیوونه رو من

 .خورد بهش نگاهت بگی بهش بهتره...ببین خب_

 .هست هم دورغ تازه.کنه نمی باور نه_

 .کردم نگاهش بود شده خوشگل چون.بگو_
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 تو امشب شد چی ننداختی نامحرم به نگاه یه سال همه این تو میگه_

 شد؟ خوشگل ریحانه نظرت

 .عاشقشم بگو_

 .خواستگاریش برو.کنی می نگاهی کنی می غلط میگه_

 .بگو رو حقیقت اوف؛پس_

 بگم؟ چی دقیقا_

 نیستم مطمئن اما دارم بهش نسبت هایی حس به بگو بهش.رو حقیقت_

 هیچ.خواستگاری بری برام خوام مو ازت عشقه بدونم اگه بگو.چیه که

 .ده نمی نجات وضعیت این از رو تو حقیقت جز چیزی

 میشه؟ قانع بابا نظرت به_

 فقط تو.میشه قانع که معلومه.امیر نیست منطقی بی مرد انصافا بابات_

 .بگو رو حقیقت
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 .کردیم سکوت هردو بار این و گرفتم نفسی هم باز

 :ریحانه

 مهمون ی همه رفتن از بعد.شد تموم باالخره و بود خوب خیلی مراسم

 بودن رفته میالد و راحله.برداشتم رو کیفم و کردم تن به رو ها،مانتوم

 میالد ی خونه به تونم نمی دونستم می و بچرخن ماشین با کمی

 رو اون مرتبا اما داشتم ترس اینقدر امشب چرا دونستم نمی.برم

 .کردم می سرکوب

 .بمون اینجا جان؟امشب ریحانه میری کجا:گفت دیدنم با خانم حاج

 .بدم انجام باید که دارم کار عالم یه.برم بهتره خانم حاج دیگه نه_
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 .بمونی بهتره دخترم دیروقته_

 .دارم کار خدا به_

 .موندی می کاش ای_

 .کنم نمی تعارف خانم حاج ممنون_

 .کن رانندگی احتیاط با و باش مراقب پس باشه_

 .خداحافظ چشم_

 .خداحافظ_

 آور سلایر برام که چیزی تنها.شدم ماشینم سوار و شدم خارج خونه از

 کرد؟ می نگاهم جوری یه بابا حاج چرا که بود این بود

 بود یک تقریبا ساعت.روندم مسجد سمت به و کردم روشن رو ماشین

 رفت ور بود؛شلوغ همین همیشه تهران.بود شلوغ خیلی ها خیابون اما

 .آمد و

 اومده رو راه از نیمی حدود.بود تر خلوت تقریبا که شدم کوچه یه وارد

 .سوخت می خستگی شدت از هام چشم و بودم

 ترس با.شد خاموش خیابون کنار ماشین ناگهان که بودم خواب فکر تو

 پس داشت بنزین که خداروشکر.انداختم ماشین بنزین مخزن به نگاهی

 شد؟ خاموش چرا

 که نشد روشن اما زدم استارت دوباره و دوباره صلوات و سالم با

 با.خورد شیشه به ضربه چند که برگشتم گوشیم سمت به نگرانی با.نشد

 از کمی.شدم مواجه مردی ی چهره با و برگشتم در سمت به ترس

 بله؟:گفتم و کشیدم پایین رو شیشه

 خانم؟ هست مشکلی_

 بود باید من از که آرامشی با کنم؛بعد مخفی رو ترسم کردم سعی

 .بخره چیزی سوپرمارکت رفته همسرم نه:گفتم
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 بی رو اون که همین.رفت و انداخت مارکت سوپر به نگاهی مرد

 پشت و کشیدم عقب به رو خودم صندلی دوتا بین از دیدم،سریع حواس

 روی بود ماشین تو که رو مسافرتی پتوی و گرفتم پناه راننده صندلی

 از.کردم نگاه ها شماره به استرس با و برداشتم رو گوشیم.کشیدم سر

 خسته چون تونم نمی بابا حاج بزنم؟به زنگ کی به پرسیدم خودم

 رفت خونه به سردرد خاطر به چون تونم نمی اصال امیرعلی به.است

 می خراب رو شبش چون تونم نمی هم میالد به.کرد استراحت و

 با رو اش شماره.بود حسین امیر ی شماره حل،گرفتن راه آخرین.کنم

 .شدم منتظر و گرفتم زیادی تردید

 توی آلودش خواب صدای باالخره تا گذشت گیر نفس ی ثانیه چند

 بله؟:پیچید گوشم

 !حسین امیر آقا:گفتم نگرانی با

 شمایید؟ خانم ریحانه_

 .گرفتم تماس باهاتون ساعت این که ببخشید...بله_

 شده؟ چی_

 کمکم؟ بیاید میشه.موندم راه تو و شده خراب ماشینم...من_

 کجایی؟_

 .امینی شهید خیابون_
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 کجایی؟ دقیقا االن.افتم می راه دارم من باش مواظب_

 .سرم رو کشیدم پتو و نشستم عقب صندلی رو_

 .نخور تکون اصال هم تو افتم می راه دارم من کن گوش.خوبه خیلی_
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 .باشه_

 تو دقیقه چند دونم نمی.شد کمتر کمی من استرس و شد قطع گوشی

 از.خورد شیشه به ضربه چند باالخره که موندم آور عذاب حالت همون

 منم:شنیدم رو صداش که شدم جمع خودم تو بیشتر ترس

 .ریحانه؛امیرحسینم

 هام چشم.کردم نگاه اش خسته ی چهره به و آوردم باال رو سرم

 روبه.شدم پیاده ماشین از و کردم باز رو در سریع و شد ناخودآگاه

 .چکید گونه روی اشکم و ایستادم روش

 خوبی؟:گفت و انداخت پایین رو سرش

 .ترسیدم خیلی:گفتم بغض با و کردم نگاهش

 .ما ی خونه بریم بیا حاال.کنارتم من نترس دیگه_

 برسونید؟ خونه به رو من میشه...نه_

 .ما ی خونه بریم بهتره.خانم ریحانه دیروقته_

 کجا پرسید شد بیدار اومدم،مامان می وقتی:گفت که بزنم حرفی خواستم

 پس.خونه ببرم رو شما حتما که گفتم،گفت بهش رو ماجرا وقتی.میام

 .بیاید من همراه کنم می خواهش

 و کرد حرکت ماشینش سمت به من از جلوتر.بزنم حرفی نتونستم دیگه

 چیزی ازم که برگشت لحظه یه تو.افتادم راه سرش طبع،پشت به هم من

 شد باعث و لغزید ریزه سنگ روی کفشم ی پاشنه یکدفعه که بپرسه

 شنیدن منتظر لحظه هر و افتادم می داشتم.بدم دست از رو تعادلم

 رو ومن شد حلقه کمرم دور گرمی دست که بودم خوردنم زمین صدای

 .داشت نگه شده خم حالت تو

 ی شده گرد تعجب از های چشم به و شد درشت حد آخرین هامان چشم

 چند.شدم می زیباش های چشم متوجه تازه انگار.شد دوخته حسین امیر
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 عقب و کرد بلند رو من سریع و اومد خودش به باالخره بعد ثانیه

 شدت از که نکشید ثانیه به و انداختم پایین حد آخرین تا رو سرم.کشید

 .شدم سرخ خجالت

 :امیرحسین

 زمزمه لب زیر ای لعنتی.خورد زنگ گوشیم که بود برده خوابم تازه

 منتظر خط پشت که کسی انگار اما بستم تر محکم رو هام چشم و کردم

 .بود ها حرف این از تر سمج بود

 روی از رو گوشیم و زدم کنار دستم روی از رو مالفه عصبانیت با

 بله؟:دادم چشم،جواب بازکردن بدون و برداشتم پاتختی

 سرجام ناخودآگاه و شد باز آخر تا هام ریحانه،چشم صدای شنیدن با

 شمایید؟ خانم ریحانه:گفتم و نشستم

 .میزد دامن نگرانیم به این و زد می حرف و لرزید می صداش

 شده؟ چی:گفتم حرفش جواب در و انداختم ساعت به نگاهی

 از رو هام لباس آزادم دست با و ایستادم شدم،سریع داستان متوجه وقتی

 رو هام لباس سرسری و کردم قطع رو گوشی.کردم خارج کمد توی

 خواستم می وقتی.شدم خارج اتاق سوییچ،از برداشتن با و کردم عوض

 شده؟ چی امیر:گفت و زد بیرون آشپزخونه از بشم،مامان خارج در از

 بیداری؟:گفتم تعجب با و کردم نگاهش
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 بیرون داری شبی نصفه که شده چی.کرد می درد سرم یکم آره_

 میری؟

 راه وسط شده خراب ماشینش گفت زد رنگ خانم ریحانه االن_

 .کنم کمکش میرم دارم.مونده
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 .اینجا بیارش حتما و برو زود پس_

 .گردم برمی زود منم بخوابید شما.چشم_

 .بیای تا مونم می بیدار نه_

 .باشه_

 راه ریحانه سمت به ممکن سرعت بیشترین با و اومدم بیرون خونه از

 دیدن با.برسم نظر مرد خیابون به تا گذشت دقیقه بیست حدود.افتادم

 نگه پرایدش پشت و کردم کم رو خیابون،سرعتم کنار ماشینش

 عقب ی شیشه به ضربه چند و رفتم ماشین سمت به مستقیم.داشتم

 .ریحانه؛امیرحسینم منم:دیدم،گفتم رو سکوتش وقتی.زدم

 .کرد مظلومیت،نگاهم با و کرد خارج پتو زیر از ترس با رو سرش

 با دلم.گرفت اش گریه و شد پیاده.ندید اما بشه تر آروم تا زدم لبخند

 موفق انگار و کنم آرومش کلمات با کردم سعی.شد فشرده اشکش دیدن

 فهمیدم هاش کفش صدای با و افتادم راه ماشین سمت به هم بعد.بودم هم

 با باید که این یادآوری با لحظه یک.افتاده راه سرم پشت هم اون که

 که بپرسم ازش رو این خواستم و برگشتم سمتش کنم،به چیکار ماشینش

 رو کار این دلیلی چه به و چرا دونم نمی.افتاد می داشت و لغزید پاش

 حلقه گرمش و ظریف کمر دور رو هام دست لحظه یک کردم؛فقط

 متوجه کرد،تازه باز رو هاش چشم که همین.داشتم نگه رو اون و کردم

 شده آرایشی،آرایش لوازم با قشنگی طرز به که زیباش های چشم

 چشم از رو نگاهم تونستم نمی که بود زیبا نگاهش قدری به.بود،شدم

 اومدم خودم به اینکه تا کردیم نگاه بهم فقط دو هر ثانیه چند.بگیرم هاش

 .کشیدم عقب و کردم صاف رو کمرش و

 هر اما.ببرم یاد از رو اتفاق اون کردم سعی و کشیدم گردنم به رو دستم

 جلوی تصویر اون داشتم،بیشتر کردنش فراموش در سعی بیشتر چقدر
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 تکرار اتفاق این که بخواد باز دلم میشد باعث و شد می ظاهر چشمم

 .بشه

 برای مناسبی تایم اصال االن امیر کن تمومش گفتم.خودم به لحظه یه تو

 .نیست افکار این

 که انداختم بهش نگاهی نیم.بیام خودم به که بود کافی تلنگر همین انگار

 و گرفتم نفسی.دزدید می ازم رو زده،نگاهش خجالت و بود پایین سرش

 .بریم بیاید دیروقته:گفتم

 راه سرم پشت سکوت با دوباره و انداخت پایین بیشتر رو سرش

 بی و شد سوار هم زدم؛اون استارت و شدم ماشین سوار سریع.افتاد

 .گرفت آروم صندلی صدا،روی

 :ریحانه

 آغوش از چون نکنه.بگیرم باال رو سرم تونستم نمی چرا دونم نمی

 ...اوم خوشم حسین امیر

 که اشتباهیه افکار چه شده؟این چم گفتم خودم با و دادم تکون رو سرم

 بیاد؟چرا خوشم باید چرا اما اومده خوشم که چرخه؟درسته می سرم تو

 دارم بهش نسبت حسی چون نکنه.بود شیرین برام امیرحسین آغوش

 شدم؟ اینطوری

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۱۶] 

 سردرگم من حاال و نیست سردرگمی یه از بدتر چیزی هیچ

 فکر در من و کرد می رانندگی حرفی هیچ بدون امیرحسین.بودم

 برام امیرحسین بود؟چرا گناه از پر افکارم اینقدر چرا.بودم اون آغوش

 بودم؟ شده اینجوری من کرد؟چرا می فرق کنارم مردهای ی بقیه با
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 ما ماشین که همین.رسیدیم کی نشدم متوجه که بودم خودم درگیر اونقدر

 .رسیدن هم میالد و کرد،راحله توقف

 شده؟ چی ریحانه:گفت و شد پیاده سریع میالد

 به رو امیرحسین آقا شدم مجبور شد خراب ماشینم:گفتم و کردم نگاهش

 .بندازم زحمت

 نزدی؟ زنگ من به چرا:گفت و کرد نگاهم دلخور میالد

 .بشم راحله و تو مزاحم خواستم نمی:گفتم و زدم لبخندی

 .بریم بیا هم خب،حاال خیلی:گفت و کرد اخم

 آره:گفتم و شدم همراه باهاش سریع.شدم خوشحال خیلی پیشنهاد ایم از

 .برسونی خونه به رو من میشم ممنون

 .نباشه هم حرف ما ی خونه ریم می_

 اینکه جز نداشتم ای چاره.فهمیدم می رو این و بود جدی میالد

 .باشه:بگم

 مونید؟ نمی اینجا رو امشب چرا خب:گفت راحله

 خسته خیلی بریم باید داداش،دیگه ممنون:گفت و گرفت رو دستم میالد

 .هستیم

 .باشه_

 که زد غر سرم خیلی البته.رفتیم اش خونه به میالد خداحافظی،با از بعد

 بهش بارها هم من.زدم زنگ امیرحسین به و نکردم خبر رو اون چرا

 من و موند دلخور هم آخرش اون اما بشم مزاحم خواستم نمی که گفتم

 .نبخشید که نبخشید رو

 :امیرحسین

 کو؟ ریحانه پس سالم:گفت و اومد جلو مامان.شدیم خونه وارد راحله با
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 .رفتن باهم همین رسید،برای میالد:گفتم و زدم ای خسته لبخند

 .بخوابم میرم من شد راحت خیالم پس.آهان_

 .خوش شب_

 اون یاد به لحظه هر اما.کردم عوض رو هام لباس و شدم اتاقم وارد

 .بود من های دست بین که گرمش تن و زیباش های چشم به افتادم می

 به سریع بود شده دیر چون و شدم بیدار خواب از بعد روز صبح

 نکرده روشن رو سیستم هنوز و بودم رسیده اتاقم به تازه.رفتم شرکت

 .خورد در به ای ضربه که بودم

 کرد می درد دیشب خوابی کم خاطر به که رو هام شقیقه که درحالی

 .بفرمائید:دادم،گفتم می ماساژ

 و ایستادم سریع.اومد بند نفسم لحظه بابا،یه حاج دادن با و شد باز در

 .بابا حاج سالم:گفتم

 هستی؟ آماده مردی که کاری توضیح برای.سالم_

 حاج مثل و اومدم بیرون میز پشت از و دادم قورت رو دهانم آب

 حاج میگم رو حقیقت فقط من:گفتم و نشستم صندلی بابا،روی

 .باشه قبول قابل شما برای کافی ی اندازه به امیدوارم.بابا

 .شنوم می_

 ...کنم می فکر من...من بابا حاج_

 دستم و شد تر مهربون بابا حاج.انداختم پایین رو سرم و کردم سکوت

 .بگو:گفت و گرفت رو

 .دارم خانم ریحانه به احساسی یه کنم می فکر من_

 فقط.کرد تعجب نه و شد عصبی من،نه تصور برخالف بابا حاج

 خب؟:گفت
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 حسم که نیستم مطمئن من:گفتم و کردم نگاه مهربونش های چشم یه

 چیکار من...همین برای و قویه حسم چقدر که دونم نمی من.باشه عشق

 بابا؟ حاج کنم

 کنی؟ چیکار رو چی_

 ترسم می من:گفتم و انداختم ام شده قفل درهم های دست به رو نگاهم

 و مرددم هم و گذاشت پیش پا برای همین برای و نباشه عشق نکنه که

 چشم میشه...میشه.زوده اقدامی گونه هر برای که کنم می فکر هم

 موضوع؟ این از کنید پوشی

 .امیر بکنم رو کار این تونم نمی_

 چرا؟ آخه:نالیدم و کردم نگاه هاش چشم به تعجب با

 جوری یه باشی کنارش و کنی نگاه بهش تو که این باشه عشق اگه_

 دیگه نباشه هم اگر.بدونی بهتر باید خودت که تو.پسرم نیست درست

 از اصال و نبود درست اصال تو کار باشه،این که مدلی امیر؛هر بدتر

 .نداشتم انتظار رو رفتاری چنین پسرم

 از اینقدر بابا حاج که بود بار اولین.نبردم باال رو سرم شرمندگی از

 رو گناهکار آدم یه حس واقعا حاال من و بود دلخور دستم

 اشتباه یه زندگیش،مرتکب آدم عزیزترین جلوی که گناهکاری.داشتم

 واقعا داشتم،اما غرور و بودم مرد به من که بود درست.بود شده بزرگ

 تونستم نمی

 شده درمانده واقعا حاال و.ببینم خودم از رو ام خانواده اعضای دلخوری

 ازم دیگه بابا حاج که کنم چیکار که کردم می فکر این به و بودم

 این اما بودم لوس خیلی من و بود امیر با حق شاید.نباشه دلخور

 .بود سخت خیلی دادنش،برام تغییر و بود من شخصیت
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 نگاه بابا های چشم تو تونستم نمی و بودم زده زل هام دست به هنوز

 هیچ به حال به تا که هست بزرگی راز یه.پسرم کن گوش:گفت که کنم

 گوش خوب پس میگم تو به امروز اما نگفتم هم مادرت به کس،حتی

 .کن

 یه:گفتم و کردم نگاه هاش چشم به و شدم جمله،کنجکاو این شنیدن با

 پنهان اون از رو چیزی هیچ که نگفتید؟شما چیزی مامان به راز؟چرا

 کردید؟ نمی

 می امروز اما بدونم من تنها باید رو این کردم می حس چون شاید_

 هم مادرت به و شد الزم بعدها شاید و بشنویش هم تو که الزمه بینم

 وقتی چه.بمونه یادت همیشه تا دارم دوست رو میگم که چیزی.گفتمش

 سهم اون و بگذری ازش اینکه با داری دوست رو ریحانه که کنی فکر

 اون من،نگران مثل و بدونی رو این هم تو بشه،باید ای دیگه کس

 .باشی

 رو راز این ابد تا میدم قول.بابا بگو:گفتم و کردم نگاه بابا به پرسش با

 .دارم نگه

 مادرت یادته.بزرگه خیلی کنم می حس من اما نیست هم بزرگی راز_

 و شصت رو نور ی سوره پنج و سی ی آیه اگه که بود خونده جا به

 خیلی های خواب یا آسمانی سیر و صادقه بخونی،رویای بار شش

 بینی؟ می خوبی

 از قبل روز یک که بود یادم آره.آوردم یاد به نهایتا و کردم فکر کمی

 .خوندیم رو آیه این و نشستیم خانواده بار،کل اولین برای ریحانه دیدن

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۲۰] 

 های خواب صبحانه،همه سر بعد روز آره:گفتم و دادم تکون رو سرم

 .نگفتی هیچی شما اما کردیم تعریف رو بودیم دیده که خوبی
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 بهم زهرا ی فاطمه خانم.دیدم خواب تو رو فاطمه شب،حضرت اون_

 از نکنم،دیگه رو کار یه اگه اما هستم خدا خوب های بنده از که گفت

 که دختری به اگر که گفتن بهم ایشون.نمیام حساب به خوب بندگان

 گناه کنم،مرتکب ردش و نکنم کمک بیاد سمتم به کمک برای قراره

 رو اون و کنم رفتار خودم دختر مثل دختر اون با باید گفت.شدم بزرگی

 این اما بیاد مسخره اس شنونده هر نظر به شاید.دارم نگه خودم پیش

 قدری امیر؛به پاکه خیلی ریحانه.دارم یاد به درستی به که بود خوابی

 من خواب بسپره،به من به رو اون اینکه برای زهرا ی فاطمه خانم که

 چپ نگاه یا بده آزار رو ریحانه که هرکسی یا و تو اگه هم حاال.اومد

 به یکی کن فکر.موضوعه همین خاطر کنم،به می دعوا رو بندازه بهش

 دارم این برای فقط امیر؟من میشی جالی چه اونوقت.کنه نگاه راحله

 و کردی نگاه دخترم به که هستی مردی تو چون زنم می حرف باهات

 کاری دارم فقط من.داره جریان قلبت در حسی چه دونی نمی گفتی بهم

 درکم خوام می ازت پس بده انجامش باید خوب پدر یه که کنم می رو

 یه عنوان به اما دارم اعتماد کامال بهش پسرم عنوان به درسته.کنی

 حسی واقعا اگه.میگم بهت جدی هم حاال.امیر ندارم اعتماد بهت مرد

 .کن تمومش وگرنه بزار پیش داری،پا اون به نسبت

 می رو هاش حرف تمام.بره تا حرف،ایستاد این گفتن از بعد بابا حاج

 نظرم به اما کردم می درک ریحانه به نسبت رو اون نگرانی و فهمیدم

 خارج در از اینکه از قبل همین برای و کرد می اعتماد بهم باید بابا

 زدید،ازتون حرف من با ریحانه پدر عنوان به شما که حاال:گفتم بشه

 .بزنم رو حرفم بتونم هم من تا کنید صبر خوام می

 دید،برگشت رو من بودن مصمم وقتی اما کرد نگاهم تعجب با بابا حاج

 .شنوم می من خب:گفت و نشست و

 هم موفق خوشبختانه و بزنم حرف محکم کردم سعی و گرفتم نفسی

 کنم اذیت رو شما دختر بخوام که نیستم مردی من.بابا کنید گوش:بودم

 سواستفاده ازش حتی یا و بدم قرار خودم ی بازیچه رو اون اینکه یا



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 شکی هیچ و شناسید می کامال رو من مورد این در که دونم می.کنم

 دونم می.نباشید نگران مورد این در پس کنم نمی کاری چنین که نیست

 حرف چنین چرا که کنم می درک و هستید خانم ریحانه نگران چرا که

 و هستم سردرگم خودم اینجا هم بابا،من حاج اما زدید من به رو هایی

 عشقه بشم مطمئن که ای باش،لحظه مطمئن.دارم حسی چه دونم نمی

 به برام که خوام می ازت و پیشت میام مستقیم و کنم نمی تعلل

 مسخره کشش به و نیست عشق حسم بفهمم اگه بری؛اما خواستگاری

 از دوری بهای به اگه حتی کنم می تمومش هست که جوری است،هر

 .باشه اون
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 رو دخترت خطری که باشی مطمئن خوام وی:دادم ادامه و گرفتم نفسی

 همه مسخره حس یه خاطر به که نیستم کردی هم من و کنه نمی تهدید

 بشم مطمئن فقط تا خوام می زمان یکم فقط من...من.بگیرم بازی به رو

 خوام می.فقط من.کنم شروع رو جدید زندگی یه یا کنم تمومش باید که

 بسازم خودم برای خوام می که ای آینده به و حسم کنم،به فکر خودم.رو

 و بزنم حرف اون با قراره نه.نداره ریحانه به ربطی هیچ این و

 رو مامان اینکه نه بدم شما به قراری و قول نه و کنم امیدوارش

 من.کنم ازدواج ریحانه با من که آرزوشه دونم می چون کنم دلخوش

 مطمئن تونم می وقتی و کنم می فکر احساسم و خودم روی دارم فقط

 بیشتر کمی من به خوام می شما از پس.برسم عشق باور به که بشم

 اعتماد مرد یه عنوان به پسرتون،بلکه عنوان به بهم،نه و بدید زمان

 بکنید؟ رو کار این میشه.کنید

 کرد می سعی که رو لبخندش و داد می امید دلم به بابا حاج نگاه برق

 لبش به رو دستش بابا حاج.کرد می خوشحالم کنه جمع لبش روی از

 سوال ازت خواستم هرچی.پسر آوردی بند رو زبونم:گفت و کشید
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 که باشم مطمئن.چیز یه جز ندارم سوالی دیگه و دادی جواب رو بپرسم

 زنی؟ نمی حرف خودت مورد در ریحانه با

 .کنم می رو کار این حتما برسم عشق باور به روزی یه اگه:گفتم محکم

 همون به میدم مهلت بهت من خب خیلی:گفت و خندید باالخره بابا حاج

 .گفتم که شرطی

 .دارم درخواست یه منم_

 درخواستی؟ چه درخواست؟_

 دخالت مورد.این در بقیه تا نزنید حرفی کس هیچ به خوام می ازتون_

 یا کنه نگاهم دلخوری با عمر یه مامان نشد جور اگه ندارم دوست.نکنن

 همچین یه شناسی؟اگه می که رو امیر.بزنه زبون زخم بهم مرتبا امیر

 من دست از هم راحله.داره برنمی من سر از دست بفهمه رو ماجرایی

 .کنه می قهر باهام طوالنی مدت یه هستم مطمئن و میشه عصبی

 من باشه باشه:گفت و برد باال تسلیم ی نشانه به رو دستش بابا

 .نداره جواب که حساب حرف گفتن قدیم از.تسلیمم

 و شد بلند بابا.آورد هم من های لب به رو لبخند این و خندید بابا

 رو چیز همه زدی،شخصا کسی به خوابم از حرفی بفهمم اگه فقط:گفت

 .دستت کف زارم می رو تو حق و کنار زارم می بوسم می

 بکنم غلط من!آقا حاج تره باریک هم مو از ما گردن:گفتم و خندیدم

 .کنم برمال رو شما راز بخوام

 هم من برس زندگیت و کار به هم حاال:گفت و خندید هم باز بابا حاج

 .برم

 بابا،بهش با گو و گفت مورد در و هیراد به زدم زنگ رفت،اول که بابا

 !کردم قطع زد خزش،گوشی هاش راهنمایی از بعد و گفتم

 :ریحانه
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 عصبیم واقعا این و بود سنگین سر باهام میالد روز،هنوز دو گذشت با

 می فکر کارم به چقدر هر هم خودم.داشت حق البته.کرد می

 آخر،هنوز روز از خوشبختانه و شدم می پشیمون عصبی کردم،بیشتر

 .بودم ندیده رو امیر
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 و بزنم سرباز امیرحسین دیدن از تونم نمی زیاد خیلی دونستم می

 یه مثل ولی.بینیم می رو همدیگه اونا ی خونه یا مسجد تو باالخره،یا

 از وجود،بعد این با.نشم زده خجالت تا نبینمش که بودم امیدوار احمق

 مسجد حیاط تو معمول طبق روز اون.دیدمش فرار،باالخره هفته یک

 دیگ،با افتادن وحشتناک صدای با که بود شده تموم نماز تازه و بودم

 افتاده زمین روی که امیرحسین دیدن با.دویدم انباری سمت به عجله

 داشت،قلبم نذری بزرگ های دیگ زیر از شدن بلند در سعی و بود

 شدین؟ چی وای ای:گفتم و دویدم سمتش به و ایستاد

 .روم بیارم،افتاد در اینا زیر از پارچه تیکه یه اومدم:گفت و کرد نگاهم

 نشکسته؟ جاییتون ببینم_

 .افتادم گیر فقط نه نه_

 .بکنم تونم می چیکار ببینم من تا کنید صبر لحظه چند خب_

 .کردم بررسی رو وضعیت و کردم خم رو سرم

 .بیاد امیر زنم می زنگ االن نزنید دست:گفت

 ایشون تا:گفتم کردم می نگاه ها دیگ به و بودم کرده اخم که حالی در

 .کنم تمرکز بذار و لطفا باش ساکت شما شده دیر بیاد

 سمت به.کرد سکوت و گرفت شکل لبش روی لبخندی حرفم این با

 رو بود،اون عجیب هم خودم برای که قدرتی با و شدم خم دیگ اولین
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 و رفتم راست سمت شد،به آزاد چپش پای وقتی.کشیدم راست سمت به

 اصلی حاال.برداشتم رو بود افتاده راستش پای روی که بزرگی در

 زیر تا پاش رود از دقیقا که بود وسط دیگ برداشتن بخش،یعنی ترین

 دادم هل رو دیگ قدرت با.بود شده حبس حسین،زیرش امیر ی سینه

 سختی به رو دیگ.کرد کمک بهم هاش دست قدرت با هم امیرحسین.و

 و کردم وضعش و سر به نگاهی.برخواست امیرحسین و دادیم ها

 نشکسته؟ جاییتون مطمئنید:گفتم

 من نباشید نگران.کنه می درد بدنم فقط نه:گفت و داد تکون رو سرش

 .خوبم

 .میرم دیگه من پس خب:گفتم و دادم تکون رو سرم

 !خانم ریحانه:زد صدام که بودم برنداشته قدم یک هنوز

 مدت که بشنوم رو چیزی قراره که کردم می نداشتم؛حس خوبی حس

 باز از بعد و دادم فشار هم روی رو هام چشم.بودم کرده فرار ازش ها

 بله؟:گفتم و برگشتم حسین امیر سمت هام،به پلک کردن

 رو من.بدهکارم شما به عذرخواهی یه شب اون بابت من...من_

 .ببخشید

 حرفیه؟اون چه این نه:گفتم و انداخته پایین رو سرم و گزیدم رو لبم

 نامناسبی های کفش چنین که بودم مقصر من.نبود شما تقصیر موضوع

 .بودم پوشیده رو

 نیستید؟ دلخور من از شما_

 .برم من اجازه با.نبود شما تقصیر که گفتم نه_

 اتاق سمت به رو بدم،راهم رو حرفی زدن ی اجازه بهش اینکه بدون

 .رفت خونه به کار کمی اتمام از بعد هم اون.کشیدم
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 نشسته خونه تو روز،تنها اون و گذشت می ما دیدار آخرین از روز دو

 ام سینه در اشکان،نفس ی شماره دیدن با.خورد زنگ گوشیم که بودم

 .شد حبس
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 هنوز بودم مطمئن.بشم مسلط خودم به کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 خاطر به قبل سری مثل هم بار این نداشتم دوست و نیست پشیمون هم

 گوشی روی رو دستم قدرت با.بشم سست و حال اشکان،بی خزعبالت

 داری برنمی سرم از دست خوای؟چرا می چی:گفتم محکم و کشیدم

 نامرد؟ خوای می جونم از کثافت؟چی

 ریحانه:افزود نفرتم آتش به بلکه نکرد نگرانم تنها نه لرزونش صدای

 .خواهری دارم احتیاج کمکت به من کن گوش کنم می خواهش

 .عوضی نیستم تو خواهر من_

 .ریحانه نیست بزرگی درخواست این!کنی کمکم که نمیشه چیزی آخه_

 یعنی.عوضی خوره می بهم ازت حالم.اشکان ببند رو دهنت:زدم فریاد

 تو کنی؟اشکان نابود رو من که ارزشمنده برات منال و مال اون اینقدر

 و بیا خودت رسیدی؟به اینجا به که شد چی.نبودی غیرت بی که

 .کنم می خواهش ازت کن تمومش

 خالف بر کاری بخوام اگه و منه ی خرخره روی شیوا پای.تونم نمی_

 .میشم نابود بدم انجام میلش

 .نترس میری نمی گرسنگی از_

 تموم ثروت کشیدم باال یه با.میشم نابود آخر،من سیم به بزنه شیوا اگه_

 تونم نمی من.کشن می کالهبردار عنوان به رو من آخرش و نمیشه

 من از رو چیزی چنین چرا که میشم دیوونه دارم.ریحانه برگردم
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 شیوا که کاری تو اگه.خواهری نیستم غیرتم؟نه بی کردی فکر.خواسته

 چیکار دونم نمی من.کنه می نابود رو من اون ندی انجام رو خواد می

 پدر که ثروتی همه اون خوام نمی من.ازت کنم می خواهش.ریحانه کنم

 دست از آسونی این به کشید زحمت همه این براش بزرگ پدر و

 .شب یک فقط ریحانه کنم می خواهش.بره

 ثروت اون کل وقتی همون تو:گفتم محکم و گرفتم نادیده رو دلم لرزش

 کردی گوش.کردی ازدواج زنیکه اون با که دادی دست از رو

 دست از رو خانواده دارایی زندگی،کل قمار تو موقع همون اشکان؟تو

 دم می قول بهت هم بکنم،باز رو کار این من درصد یک اگه حتی.دادی

 .باختی قبال تو چون گرفت خواهد ازت شیوا رو ثروت اون کل که

 ...ریح_

 تنها نذار.بشم ناامید و متنفر ازت این از بیشتر نذار.اشکان کن بس_

 و من بین و ماست کودکی دوران به مربوط فقط که رو محبتی ی رشته

 .بشه توست،پاره

 خیلی حس.چکید گونه روی اشکم و کردم قطع اشکان روی رو گوشی

 انتخاب رو خودم.اشکان انتخاب و خودم انتخاب مابین داشتم؛حسی بدی

 رو؟ نامردم برادر یا کردم می

 حتی نه.بود اشکان انتخابم که کردم فکر ای آینده به لحظه یک

 من.بکنم رو کار این تونستم نمی من.لرزوند می رو تنم هم تصورش

 درمی اشکان دست از رو ثروت هم من کار این با شیوا دونستم می که

 اون حفظ فکر به فقط که رو اشکانی کردم می تمومش باید پس.آورد

 دیگه...اشکان.بود شده غیرتش رفتن بین از باعث طمعش و بود ثروت

 .نبود جوونی روزهای مهربون برادر اون

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۲۱] 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 اما نکرد آرومم هم میالد اومدن که بودم عصبی و حوصله بی قدری به

 بابا حاج ی خانواده گل جلوی که رفت راه اعصابم روی قدری به تهش

 رفتار ها مرد مثل یکم شدی بزرگ دیگه!میالد دیگه کن بس:زدم فریاد

 آخه؟ دی می آزارم اینقدر چرا.کن

 اعصابم روی هم جمع های چشم شدن هیچی،درشت که میالد های چشم

 کنم ترک رو محل تا برگشتم ای،سریع دیگه حرف هر زدن بدون.بود

 ریحانه شده چی:گفت و گرفت رو دستم و اومد جلو میالد که

 شده؟ تو عصبانیت باعث که هست جان؟مشکلی

 هیچی:گفتم بخش کردم نگاه بدون:گفتم و دزدیدم ازش رو نگاهم

 .دادم دست از رو کنترلم لحظه یک نشده؛ببخشید

 و ها چشم از تونم می من.نگو هم دروغ ریحانه ولی نزن رو حرفش_

 .داری مشکلی که بفهمم نگاهت

 به من مشکالت میالد بردار سرم از دست:گفتم محکم و کردم نگاهش

 .مربوطه خودم

 .داره تو شدن ریخته بهم باعث که داره وجود مشکلی پس_

 .مربوطه خودم به هم باز باشه داشته وجود چیزی چنین هم اگه_

 چیه؟ دردت بگو کالم یک_

 .نداره ربطی تو به_

 .من عزیز نکن لج_

 تو به من مشکالت اصال.داری برنمی من سر از دست که تویی این_

 .بربیام مشکالتم پس از تونم می خودم میالد؟من چه

 رو مشکلت اونقدر.میشم نگران کی برای باش رو من!جهنم به اصال_

 ی دختره بده دستت کاری یه آخرش که کن بزرگ سکوت این با

 .دیوونه
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 رو گلوم بغض و گرفتم هام دست بین رو سرم.زد بیرون اتاقم از میالد

 خب:گفت و ایستاد بابا حاج که دادم فشار هم روی رو هام چشم.فشرد

 .بریم دیگه ما بهتره دخترم

 میالد به همیشه نباید من...من.بابا حاج ببخشید:گفتم و کردم نگاهش

 دونم می من...من.برسه خودش زندگی به باالخره باید اون و کنم تکیه

 رو میالد خوام نمی من.افته می بد اتفاق کلی بفهمه رو داستان اگه اون

 .بدم دست از موضوع این برای

 در یکی با داری،بهتره بزرگی مشکل اگه:گفت و شد جدی بابا حاج

 .بگی یکی به رو موضوع این بهتره.دخترم بذاری میون

 بگم؟ بهش که دارم رو بگم؟کی کی به که بگم خواستم و گرفتم نفسی

 با.ایستادم زیر به سر و کردم سکوت حرف این زدن جای به اما

 هام زانو و نشستم زمین روی و کردم خداحافظی بابا حاج ی خانواده

 چنین من از من گفتم؟برادر می باید کی به.کشیدم آغوش به رو

 اگه.نداشتم رو ای دیگه کس میالد دایی جز من و داشت درخواستی

 اشکان و میالد بین بدی دعوای گفتم،اونوقت می مورد این در بهش

 و بستم رو هام چشم.بیفته ناگواری اتفاق بود ممکن که گرفت می شکل

 زانو جای به امروز کاش ای...کاش ای.گذاشتم هام زانو روی رو سرم

 اما.کرد می آرومم هاش حرف با و بود سرم زیر مردی ی هام،نشونه

 و باشه داشته دوست رو من که بود هم کسی کسی؟مگه چه

 عاشقم که خواست می رو مردی عجیبی،دلم طرز به بخواد؟امروز

 .باشه
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 :امیرحسین
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 دیگ اون وقتی.لرزوند می دیدمش می که بار هر رو دلم واقعا ریحانه

 گل با سفیدش چادر.رسید سر که بودم رهایی فکر افتاد،به تنم روی ها

 و بهاری نازک روسری اون و سفید ی چهره به صورتی،خیلی های

 اما گرفت جون لبم روی لبخندی ناخواسته.اومد می کمرنگش صورتی

 می مگه.لرزید دلم نگرانیش دیدن از.ندید که بود نگرانم.قدری به اون

 نگرانی حس هاش چشم از و ببینی کنارت رو عاشقشی که کسی شد

 که شد می نشه؟مگه شادی از پر دلت و بخونی رو خودت برای

 نلرزه؟مگه دلت و ببینی روز کنارت،هر رو داری دوستش که دختری

 گذاشت؟ عشق جز چیزی رو احساس این شد،اسم می

 باخبر اون حس از چون شاید.ترسیدم می چرا دونم ها،نمی این تمام با

 می من.باشه سواستفاده یه خودش،این قول به ترسیدم می و نبودم

 ما ی خانواده به که دینی احساس خاطر به ریحانه که ترسیدم

 که ترسیدم می من.کنه ازدواج باشه،باهام داشته دوستم اینکه داره،بدون

 داده نجاتم که هستم مردی پسر من اینکه برای فقط اون و بزارم پیش پا

 می نزدیک ریحانه به باید.داشتم جدیدی تصمیم حاال،من و.کنه قبول

 می و بودم بابا حاج نگران شدم؛اما می مطمئن احساسش از و شدم

 مجبور رو شدم،من مطمئن خودم قلبی حس از که بفهمه وقتی ترسیدم

 .کنه ازدواج من با اجبارا ریحانه شاید اونوقت و کنه خواستگاری به

 از بعد.ایستادم و زدم پس رو افکارم دیگ آخرین شدن برداشته با

 دونستم وی ولی داشتم بدی درد بدن.رفت خواهی،ریحانه عذر و تشکر

 به مستقیم.میاد جا حالم گرم آب دوش سه با و نشکسته استخوانی هیچ

 .گرفتم دوش و رفتم خونه

 رفتیم ریحانه دیدن به راحله اصرار به و خانواده اتفاق به بعد روز دو

 چه نبود معلوم.لرزید دلم صورتش و ها چشم عصبی حالت دیدن با اما

 با حتی که بشه عصبی اینقدر بود شده باعث که بود افتاده جدیدی اتفاق

 ناراحت قدری به میالد.کنه صحبت حرص با و احترام بدون هم میالد
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 نگرانی زد،دل بابا حاج به که هایی حرف.زد بیرون خونه از که شد

 .شد نگران هم بابا نگاه که دیدم و کرد تشدید رو من

 داشت سعی و داد می دلداری میالد به راحله.شدیم خارج مسجد از

 گفت می و کرد می تایید رو راحله های حرف هم بابا حاج.کنه آرومش

 .نداشت تمومی من ی اینها،دلشوره ی همه با اما.نباشیم نگران

 ریحانه ی خونه رو همراهم تلفن شدم رسیدم،متوجه خونه به که همین

 ریحانه ی خونه به و شدم خارج خونه از حرفی زدن بدون.گذاشتم جا

 شده نگران چون.نکرد باز رو در کسی اما زدم در بار چند.رفتم

 .کردم باز رو در و انداختم بودم،کلید

 :ریحانه

 که بود گرفته دلم.افتادم گریه به حیاط،ناخودآگاه در شدن بسته صدای با

 تا ندارم رو کسی هیچ من چرا.کنم درددل باهاش تا نیست کسی چرا

 باشم؟ راحت باهاش
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 و نشستم محراب روی به رو.کشوند مردانه قسمت به رو من حسی یه

 زنگ متوجه که بودم خودم حال تو اونقدر.گرفت اوج هام گریه صدای

 به شروع ناخودآگاه.کردم نگاه محراب گرفتم،به آروم که کمی.نشدم در

 سرم پشت حسین امیر حضور متوجه هم اصال و کردم کردن دل و درد

 .نشدم

 خدایا.کن کمکم تو.بذار روم جلو راهی یه.خدایا...خدایا:گفتم بغض با

 ازم اون...کنم؟اون چیکارش کنم؟خدایا چیکار رو برادرم

 اون اینکه با.بکنم رو کار این تونم نمی من...من.خدایا وای...خواسته

 کرده جمع زیادی های مشکل با پدرم که ثروتی برای داره و برادرمه

 چنین تونم نمی.کنم فروشی تن تونم نمی خدایا...نمی کنه،بازم می تالش
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 ندادی؟مگه غیرت من عقل بی برادر به چرا...خدایا...رو درخواستی

 مردی اختیار در رو خودم خواد می ازم چرا نیست؟پس من برادر اون

 تونم نمی.تونم نمی خدایا...تونم نمی من.نامحرمه مرد یه که بدم قرار

 .کنم قبول رو برادرم درخواست این

 !باشه ممکن تونه نمی_

 و برگشتم در سمت به و ایستادم یکدفعه و گرفت رو وجودم تمام ترس

 .برید بهت،نفسم از پر ی چهره اون با هم اون امیرحسین دیدن با

 چنین خواهرش از برادری ممکنه مگه:گیج،گفت و کرد نگاهم

 ممکنه؟ میشه؟چطور باشه؟مگه داشته درخواستی

 هق و نشستم زمین زده،روی خجالت و لرزوند رو تنم بلندش صدای

 .گرفت اوج هقم

 چشم ی خیره که درحالی و زد زانو من روی به رو و و اومد سمتم به

 بگو کنم می خواهش...بگو من به:شد،گفت می نگاهم از فراری های

 نکردی؟ ببینم؛قبول

 دارم خودم...اما کردم قطع رو.تلفن.خدا به نه...نه:گفتم جواب در سریع

 مگه.گاهی تکیه هم برادری،شما هم حسین،شما امیر آقا.کشم می زجر

 بخوای؟ها؟ چیزی چنین راحله از شما ممکنه

 با و شد تلخ لبخندی.شد سرخ صورتش و شد متورم گردنش رگ

 مثل تو.نیستی مردی؛نامرد داری،تو غیرت تو:گفتم لرزون صدایی

 مرد امیرعلی آقا و بابا حاج مثل هم تو...تو.نیستی غیرت بی من برادر

 و غیرت بی من،اونقدر خون من،هم برادر ولی...ولی.هستی بزرگی

 بزارم نباید من.داره ازم ای شرمانه بی درخواست چنین که رگه بی

 مرتیکه اون سراغم فرسته می رو شهاب کجام من بفهمه کنه؛اگه پیدام

 نگه رو خونه این حرمت که هست ایمون و دین بی قدری به آشغال ی
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 من بفهمن امیرحسین،نذار آقا رودها تو.نکنه آبرو بی رو من و نداره

 .کن کمکم خدا رو تو.اینجام

 با اما زدم می نفس نفس گریه شدت بود؛از بغض و التماس از پر لحنم

 دست که دادم ادامه گریه به هم باز.بودم نشده آروم هنوز ها این تمام

 مراقبت میدم قول من.نکن گریه بسه:گفت و برد باال را راستش

 دیگه.ریحانه شو بلند.کنه اذیتت و بزنه بهت دست کسی گذارم نمی.باشم

 .نیستی تنها تو چون نکن گریه
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 بی درد از.بیشتر بغضم و میشد تر شدید ام گریه حرفش هر با

 حسین امیر به رو دلم توی ی شده تلمبار های حرف کسی،تمام

 نگاهش تونستم نمی حتی و بود رفته جونم تو خجالت کم کم حاال.گفتم

 .کنم

 دیگه ریحانه.دیگه پاشو:گفت باشه مهربون کرد می سعی که صدایی با

 .کنم می نکن؛خواهش گریه

 .موندم زیر سریع و ایستادم پا پام،روی زانوی و لرزونم دست کمک با

 لیوان.برگشت آب لیوانی بعد،با کمی و شد خارج مسجد از امیرحسین

 عکس بدون هم هنوز.نشنیدم هم خودم رو لبیم زیر تشکر و گرفتم رو

 که بودم ایستاده العملی

 شدی؟ آروم:گفت امیرحسین

 واقعا.ممنون آره:گفتم و دزدیدم ازش خجالت همون بابت رو نگاهم

 تقصیر شاید.بودم نکرده دل و درد کسی با که بود وقت خیلی.شدم خالی

 تونم نمی هم رو کسی واقعا اما گم نمی دردهام از کسی با که خودمه

 .کنم پیدا
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 گوش دالت و درد و ها حرف به همیشه که هست کسی بعد به این ار_

 !میده

 که زیبا،حرفی های چشم.نشست هاش چشم تو و اومد باال نگاهم بهت با

 .کردن می تایید رو بود زده

 داری،می حرفی هم باز اگه:داد ادامه که کردم سکوت و گزیدم رو لبم

 !خانم...ریحانه بگی من به تونی

 .امیرحسین آقا نه یا درستیه کار گفتنش دونم نمی من_

 من هات،با دوست مثل.هستم هات دوست از یکی من کن ببین،فکر_

 من دل تو راز یه مثل هات حرف میدم قول.کن دل و درد و بزن حرف

 باشه؟.بمونه

 ...اما:گفتم مردد

 حاضر چیه نظرت.نداریم چرا و اگر و اما:گفت و کرد قطع رو حرفم

 بزنیم؟ حرف و جایی یه بریم باهم تا بشی

 .باشه:گفتم بنابراین اومد نمی بدم هم خودم گرفتم؛ نفسی

 رو مدتی.بده استعفا کارت از.نری سرکار دیگه درضمن،بهتره_

 هم ککش و کنه خرجت که داره باش؛اونقدری میالد جیب مهمون

 .کنن پیدات تونن نمی مرتیکه اون یا داداشت اینطوری.نگزه

 .نیست من برادر اون:گفتم نفرت با

 آماده هم تو مونم می منتظرت ماشین تو من.هرچی حاال باشه باشه_

 رو اون زحمت بی مونده جا ات خونه تو من گوشی درضمن.بیا و شو

 .بیار هم

 .چشم_

 :حسین امیر
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 چطور.شدم پر نفرت از لحظه یک.کشیدم نفسی و گرفتم جا ماشین توی

 خواهرش که باشه کار طمع و کثیف حد این تا ریحانه برادر بود ممکن

 وجود دنیا در چیزی چنین بود ممکن بکنه؟چطور خودش قربانی رو

 باشه؟ داشته

 و بستم رو هام چشم.شد دار کش هام نفس و شد فشرده دستم تو فرمون

 کردم آروم رو هام چشم ریحانه اومدن خاطر بعد،به کمی.گرفتم نفسی

 .نبره عصبانیتم و درونیم حالت به کی تا

 فشرده رنگش کرم کیف دستش در و کرد سکوت و نشست کنارم

 که زیبایی روسری اما داشت سر به رنگی مشکی چادر هم بار این.شد

 .برد می رو ای بیننده هم داشت،دل سر به

 استارت،حرکت زدن با و گرفتم ازش رو نگاهم و اومدم خودم به

 .کردم
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 نه و زدم حرفی من نه که بودم فکر تو اونقدر.رفتم تهران بام به مستقیم

 .شو پیاده:گفتم و کردم پارک ای گوشه رو ماشین.ریحانه

 خیلی فکرش که بود معلوم.کرد نگاه اطراف به تعجب با و پرید جا از

 پیاده هم ایستادم؛اون منتظر و شدم پیاده.پرید جا از اینطور که درگیره

 گرفت جا کنارم اونم و نشستم زمین روی.رفتیم طرفی به هم با و شد

 ناخودآگاه.دوختم چشم شهر به و گرفتم ازش رو نگاهم.فاصله با البته

 دارم دوست خیلی رو اینجا:گفتم و کشیدم عمیقی و بلند نفس

 .خانم...ریحانه

 راحت باهاش اینقدر که بود شده چم من.شدم عصبی خودم دست از

 چرا اما داشتم اون به نسبت هایی حس که بود زدم؟درست می حرف
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 بود اهمیت بی من به نسبت که زدم؟اون می حرف باهاش اینجوری باید

 زدم؟ می حرف صمیمی باهاش باید چرا من پس

 می ناراحتم و رفت می راه اعصابم روی مدتش طوالنی کردن سکوت

 توجه بدون.لرزید قلبم بزنم حرفی اینکه از قبل ولی کردم نگاهش.کرد

 شده خیره نامعلوم ی نقطه اشک،به از لبریز هایی چشم اطراف،با به

 اش چهره روی نگاهم و شد کج چپ سمت به سرم.بود فکر تو و بود

 جای و کنم پاک رو اش گونه روی های اشک داشتم دوست.شد قفل

 واقعا اش گریه.بده ادامه گریه به خواستم نمی.بزنم بوسه تکشون تک

 .داد می آزارم

 ذهنم توی بدی افکار اینقدر نباید.شدم بلند کارش از و اومدم خودم به

 دوتا و رفتم قدیمی ی دکه سمت به خودم با جنگ برای.داشتم می

 !تپید می براش قلبم که برگشتم دختری سمت به دوباره و خریدم نسکافه

 بخور.خانم بفرما:گفتم شوخی لحن با و گرفتم سمتش به رو نسکافه

 اگه.ها بگیری سکوت روزه نیاوردمت اینجا.بزنی حرف بگیر جون

 .بگیرم ازت رو نسکافه پول بعدا بگو نزنی حرف خوای می

 هم حرف چشم:زد لب آروم و نشست سرخش لبای روی کمرنگی لبخند

 .زنیم می

 می داغه:گفتم نگرانی با.کرد نزدیک لبش به و گرفت رو نسکافه

 .سوزی

 .نباش نگران:گفت کنه دور لبش از رو لیوان اینکه بدون

 .کرد کردن فوت به شروع و چسبوند پاینش لب به رو لیوان ی لبه

 تا رو سرخ،من سیب این لمس ی وسوسه شد؛امشب مشت هام دست

 نمی رو خودم ابد کردم،تا می اشتباه اگه.کشوند می نابودی مرز

 تونستم می هم اگه.بخشید نمی رو من هم اون که بودم مطمئن و بخشیدم
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 شیرین،می سیب این لمس حسرت تو ابد بگیرم،تا رو خودم جلوی

 .موندم

 با همراه بخشش آرامش صدای که بودم سخت ی مبارزه این فکر تو

 سالم ده فقط!ها روز اون بودم بچه خیلی:خورد گوشم به خفیفی لرزش

 .افتاد زندگیم وحشتناک اتفاق اولین که بود

 ادامه گذاشتم و کردم بدم،سکوت نشستنم حالت به تغییری اینکه بدون

 .بده

 روی اشکی.کردم نگاهش ناخودآگاه و لرزوند رو دلم کشید که آهی

 .زد می برق بودن خیس از هاش چشم اما نبود اش گونه
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 بیشتر کوچولو ی بچه دختر یه من:گفت و بست باز رو هاش چشم

 دنیا تو دونستم نمی و نبودم آشنا دشمن و دوست مفهوم با هنوز.نبودم

 از پر ما ی خونه مثل دنیا جای همه کردم می فکر من.داره وجود بدی

 اون کردم نمی هم رو فکرش حتی.آرامشه و صلح و محبت و عشق

 معرفی بابا و مامان دوست رو خودشون که مهربونی مرد و زن

 پدرم از اخاذی قصدشون که باشن سنگدل ربای آدم کردن،دوتا

 نه؟ است مسخره...آه.باشه

 بی دنیای از هیچی و بود سالت ده فقط تو:گفتم و زدم زبون رو لبم

 .نیست دار خنده و مسخره وجه هیچ به دونستی؛پس نمی رحم

 و بود نهفته مهربونی دنیا به هاش چشم توی.زد لبخند و کرد نگاهم

 .لرزوند می رو مردی هر این،دل

 یه مثل.گرفت هام چشم از رو نگاهش یکدفعه که شد چی دونم نمی

 .شد کنده ازش باشه،نگاهم شده دور مخالفش قطب از که آهنربا



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 هر ها ستاره کردم می فکر بودم بچه منم:گفتم بهش دادن دلداری برای

 من تا کرده روشن آسمون تو مامان که هستن هایی چراغ کدوم

 چسبیده رو ها شب سالگی هفت تا و ترسیدم می شب از من آخه.نترسم

 بلکه ترسیدم نمی تاریک آسمون چرا،از دونم نمی.خوابیدم می مامان به

 نورانیه هیوالی یه اون کردم می فکر چون ترسیدم می درخشان ماه از

 مامان همین برای!بشه بیشتر نورش تا خوره می رو ها آدم ی همه که

 .بیاد پیش ماه نمیده ها،اجازه ستاره کردن روشن با که گفت بهم

 که کرد جذب دختری سمت به دوباره رو نگاهم آرومش ی خنده صدای

 آروم بار،کمی این نگاهش.شدم می آهنربا،جذبش قطب دو از تر محکم

 خب:گفتم و دادم تاریک آسمون به رو نگاهم.بود آسمون به رو و تر

 راهنمای شب،یه تاریکی اوج تو تونه می ماه دونستم نمی.بودم بچه

 .باشه خوب

 کرد نوازش رو ماه دور،روی از و کرد دراز ماه سمت به رو دستش

 بترسی؟ درخشان و خوشگل ماه این از اومد می دلت چطور:گفت و

 دونم نمی:گفتم و کردم دراز ماه سمت به رو دستم اون از طبع به منم

 امیرعلی همیشه دونی می.لوس هم خیلی...بودم؛و احمق خیلی اما چرا

 راحله از حتی.شدم می دختر باید که میگه و کنه می مسخره رو من

 دست ازش تونم نمی اما دونم می هم خودم و هستم لوس بیشتر

 .هستم معنا تمام به احمق یه هم هنوز من گفت میشه.بکشم

 .بچگی تو نبودی؛حتی وقت هیچ مطمئنم.نیستی احمق تو_

 ...من خانم ریحانه:گفتم و نیاوردم طاقت که کرد نگاهم

 می یادش هنوز.زدن کتکم خیلی و دادن آزارم شدم،خیلی دزدیده وقتی_

 .میشم عصبی افتم

 بگم بهش سرعت این با نباید نه.انداختم پایین رو سرم و گزیدم رو لبم

 خانواده و بابا حاج خاطر به اون که باشم مطمئن باید من.دارم دوستش
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 تونم نمی.باشه داشته دوستم که باشم مطمئن باید.کنه نمی ازدواج باهام

 تحمل باید شده که جوری شده،هر که جوری هر.بکنم رو کار این االن

 .نزنم احساسم از پر قلب از امشب،دم و کنم کنم؛تحمل
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 فیلم ازش و زدن کتکم قدری به اونا:گفت و زد صداگذاری پوزخند

 من سر از دست تا کنه خرج رو زیادی پول شد مجبور بابا که گرفتن

 ده ی بچه یه روح مگه رسیدن،اما اعمالشون سزای به گرچه.بردارن

 از پر تنی با بودم شده ای بچه من...بود؟من ترمیم ساله،قابل

 و بود شکسته دستم بازوی که بودم خورده کتک اونقدر من...من.زخم

 من،نه،وقتی وقتی.خوردم می کتک هم باز ولی بود رفته در پام مچ

 من متوجه ها ساعت تا شد،کسی رها خونه جلوی جونم نیمه جسم

 بودم افتاده در کوچه،کنار ی باغچه پشت زمستون شدید سرمای تو.نشد

 و پدر نداشت؛حتی وجود کمک برای کسی هیچ.مردم می داشتم و

 نیستم دلخور اونا از من.داشتن فاصله متر صد چند فقط باهم که مادرم

 ی بچه به سر که مردی و زن اون تونم نمی اما.دونستن نمی اونا چون

 کنم؟ حاللشون باید نظرت،من  به.ببخشم آوردن رو بال اون ساله ده

 برای بلکه نبخشیده رو ها اون گفت که نبود این بابت صورتم روی اخم

 تردید بدون و محکم.دارن وجود هم پستی های آدم چنین که بود این

 .بخشیدم نمی بودم من اگه:گفتم

 تقریبا.بیمارستان به شدم منتقل و کرد پیدام زد،رفتگر سر که سپیده_

 هم ای ریحانه االن نبود ماهر های پزشک کمک اگه.بودم مرده

 روز اون از من.نکنم اعتماد کسی هر به گرفتم یاد روزها از من.نبود

 نزدیکی دوست هیچ دیگه و کردم تکیه ام خانواده به بعد،فقط به

 به و کرد ازدواج اونها از یکی که نفر دو جز به دوستی هیچ.نداشتم

 چند شدنم بیرون از بعد که بود شخصی دیگری،همون و رفت خارج
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 دو چون کرده فراموش رو من دیگه االن اون اما.بودم پیشش روزی

 تو وقتی هیچ اما بود معرفتی بی شاید.نرفتم دیدنش به که هست سالی

 این تو.کنم صرفش قدیمی افراد دیدن برای بخوام که نبود من زندگی

 نه؟ مگه گناهکارم خیلی من مورد

 ازت که بدی،مطمئنم توضیح رو مشکالتت صادقانه دوستت به اگه_

 .رنجه نمی

 کنی؟ می فکر طور این_

 دوست یه فقط منم:گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم.کرد نگاهم و زد لبخند

 هیراد اسمش.باشیش دیده راحله عقد روز کنم فکر که دارم صمیمی

 پیش مشکالت سری یه گرچه خوبیه دوست واقعا اون.پلیسه یه و عمیده

 دوست باهم قبل مثل هم هنوز اما ندیدیم رو همدیگه سال دو ما که اومد

 دعوت عروسیش مراسم به و کنه ازدواج زودی به شاید.هستیم

 و بده دلداری رو آدم تونه نمی خوب دوست یه مثل چیزی هیچ.شیم

 .کنه راهنمایی

 سازی آماده درگیر راحله.ندارم دوستی سمیه و راحله جز من_

 قبل از بدتر خیلی وقته چند من.بارداریه درگیر سمیه و عروسیشه

 .نیست من طرف کسی دیگه کنم می حس.کنم می تنهایی احساس

 .هستم من بعد به این از:گفتم ناخودآگاه

 ممنوعه و سرخ سیب بین از و شد دوخته بهت،بهم از پر نگاهش

 چی؟:زد اش،لب
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 یه تونم می منم:گفتم بنابراین نداشتم حرفم کردن عوض برای راهی

 از یکی عنوان به من روی تونیمی امروز از تو.باشم خوب دوست

 بدونی دوستت رو من تو دارم دوست من...من.کنی حساب هات دوست
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 باهام و هستم راحله من کن فکر.کنی خبرم داشتی الزم کمک وقتی و

 نمی کسی به که بزن حرف هایی چیز از.کن دل و درد و بزن حرف

 می من.بگو بهم تعارف بدون داشتی نیاز چیزی وقتی و بگی تونی

 توی تونم می.اعتماد قابل و خوب دوست یه.باشم راحله مثل برات خوام

 باشم؟ داشته جایگاهی چنین زندگیت

 :ریحانه

 نمی انگار اما فهمیدم می رو هاش حرف.بودم بهت درگیر هنوز

 راحله مثل اون با تونستم می چطور.بودم شده گیج!بفهممش تونستم

 تو مرد یه فقط و بود نامحرم یه من برای که شخصی چنین باشم؟اونم

 ازم چرا اما...اما.من ی خانواده از مردی گفت شد می یا.بود زندگیم

 مثل باهاش نخواست ازم باشم؟چرا دوست یه مثل باهاش خواست

 انتخاب امون رابطه برای رو«دوست»لقب کنم؟چرا رفتار برادرم

 نگاهش بود؟چرا متفاوت همیشه با اینقدر نگاهش ته امشب کرد؟چرا

 ...حرف؟چرا از پر و بود سنگین

 ندارم؟ براش جوابی چرا.جواب بی سوال همه این به لعنت آه

 کنی؟ رفتار دوستت مثل من با تونی می_

 نبودم؟ شما همیشه تو؟مگه بودم شده امشب چرا

 خانم؟...ریحانه_

 کرد؟ می خانم،مکث گفتن از قبل امشب چرا

 کنی؟می باور.خدا به نداشتم بری کردم؟قصد ناراحتت_

 حرف از بدی قصد هیچ کن؛من باور کنم می خواهش...خانم...ریحانه

 .نداشتم هام

 نه؟ یا میشم ناراحت که بود مهم براش امشب چرا
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 یخ ی نسکافه شد باعث این و ایستادم ناگهانی تصمیم یه طی یکدفعه

 .بریزه زمین مصرف،روی یکبار لیوان توی کرده

 رو من کنم می خواهش خانم ریحانه:زد صدا دوباره و شد بلند جا از

 به بشینیم میشه.زدم معقولی نا حرف چنین که کردم اشتباه من.ببخشید

 .کردم اشتباه من...کردم اشتباه.کنم می بدید؟خواهش ادامه هاشون حرف

 رو ذهنم و کند رو هام خورد،قدم می گوش به صداش درون که عجزی

 زیر سربه رفتار نبود؟نه جاش سر چیزی هیچ امشب چرا.کرد مردد

 !من قلب نه و حسین امیر

 حسین امیر آدم،همون همون بود شده انگار هم باز و ایستاد من جلوی

 طرف و کرد شاد رو.قلبم طرف یک چقدر این و.ساکت و زیر سربه

 .برد فرو غم تو رو دیگه

 روز اون از من.نمونده تعریف برای داستانی دیگه:گفتم و گرفتم نفسی

 من برادر هم اون که ام خانواده جز به نکردم اعتماد کسی به دیگه

 هیچ ده.امیرحسین آقا دونید می رو داستان ی همه.کرد نابود رو باورم

 خیلی برسونید؟دلم خونه به رو من میشه.نداره وجود گفتن برای چیزی

 گریه و بزنم حرف سیر دل یه بتونم که جایی یه برم خواممی گرفته

 خونه به رو من میشه.کنم خلوت راحت مسجد تو بتونم کنم فکر.کنم

 برسونید؟
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 رو شما که بود من تقصیر اش همه.متاسفم من:گفت و گزید رو لبش

 .داشتم کردن کمک قصد فقط گرچه.رنجوندم

 .ببرید خونه به رو من کنید کمکم خواید می اگه_
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 و برد باال رو سرش باشه آورده یاد به چیزی که انگار یکدفعه

 و کنید اعتماد بهم میشه اما بگم رو این نباید هم باز شاید دونم می:گفت

 بیاید؟ جایی یه تا باهام

 دست من کردن متعجب از دست نداشت قصد مرد این امشب انگار

 ساده پیراهن ی یقه به هاش چشم به کردن نگاه جای به بار این.برداره

 کجا؟:گفتم و دوختم چشم اش مردانه ی

 .نشید پشیمون که میدم قول.کنه می آرومتون که جایی_

 .باشه:گفتم فقط اما کردم رو کار این چرا دونم نمی

 .بشید سوار لطفا پس_

 من قلب چرا.کرد می جوری یه رو قلبم حتی هم باهاش شدن قدم هم

 بود؟ شده اینطوری

 نزنم حرفی دادم ترجیح هم باز.کرد حرکت اون و شدیم ماشین سوار

 مرد این غریب و عجیب رفتار تحلیل و تجزیه درگیر هم هنوز اما

 .بودم آروم همیشه

 که بفهمم نتونستم هم آخرش و برد خوابم چرا،فقط و چطور دونم نمی

 .کجاست راه مقصد

 صدا،صدای این.خورد می گوشم به نزدیکی مکان از آشنایی صدای

 اطراف به تعجب با و شد باز ثانیه از کسری در هام چشم.بود اذان

 به بهت با و نشستم جام تو بودم؟سریع کجا هللا؛من بسم.شد دوخته

 اذان صدا،صدای و بود صبح میش و گرگ.کردم نگاه اطراف

 جایی به رو من بود قرار اون و بودم حسین امیر با دیشب من.صبح

 آورده؟ کجا به رو من کجاست؟اصال خودش پس.بیاره

 تقریبا های ماشین که بود بزرگ واقعا خیابون یه بودیم ایستاده که جایی

 طرفی،نمی از و هستم کجا دونستم نمی واقعا.بود شده پارک زیادی

 شاید.ترسیدم می داشتم کم کم.نیست اینجا چرا امیرحسین که دونستم
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 نا مرد یه اون باشه که چی کردم؛هر می اعتماد بهش نباید

 ازش اشتباه که بود ممکن یعنی.باباست حاج پسر اون اما...اما.محرمه

 چی پای رو دیشب های حرف اون کن،پس صبر نه.بزنه؟نه سر

 شنیده امیرحسین از رو اونا من و بود اشتباه ها حرف بزارم؟اون

 بابا حاج دونه می که اون اما.کردم نمی اعتماد بهش کاش ای.بودم

 ...نباید پس داره دوستم چقدر

 امیر جلب ام ترسیده و سرگردان نگاه شد باعث راننده در شدن باز

 ماشین وارد خسته های چشم و خوراکی تا چند با که بشه حسینی

 من:گفتم و کشیده عقب رو خودم و بگیرم رو ترسم ی.جا نتونستم.شد

 کجام؟

 هاش لب ی روانه مهربونی لبخند و برگشت سمتم به صدام شنیدن با

 .بخیر صبح و سالم:گفت و کرد

 پرسیدم:گفتم قبل از تر بلند همین برای و باشم آروم اون مثل نتونستم

 کجام؟ من

 مشغول فکرم هنوز ولی کرد آروم رو قلبم مهربونیش از پر های چشم

 آروم تا اینجا آوردمت من.گرفته دلت گفتی:گفت آرامش با.بود اون

 .قمه شهر اینجا.بشی
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 پس...بود؟پس قم اینجا...اینجا.لرزید هام چشم و شد بسته و باز هام لب

 ...یعنی

 آروم و کنی دل و درد تونی می راحت اینجا.کنی زیارت آوردمت_

 زیارت؟ بری خوای می.بشی

 همه این که بود نبود؟عادی که غیرعادی چکید ام گونه روی که اشکی

 مرد این کنم حس که بود کنه؟عادی پیدا جریان دلم تو خوب احساس
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 نبود که عادی بود؟غیر شده گاه تکیه یه مثل برام غریب،واقعا و عجیب

 دارم؟ خوب حس عالمه یه بهش نسبت حاال گفتم می اگه

 باید چی دقیقا االن دونستم نمی و کنم تشکر چطوری دونستم نمی

 حرم از که اذانی صدای و هاش چشم توی بودم شده گم فقط.بگم

 تا که کرد می تزریق بهم شد،آرامشی می پخش(س)معصومه حضرت

 که حالی کلمات با تونستم نمی االن واقعا من...من.نداشتم اینقدر حال به

 .کنم توصیف رو داشتم

 بخور ها خوراکی این از یکم بیا:گفت و شد تر بزرگ مهربونش لبخند

 .خوریم می صبحانه باهم برگشتی.زیارت برو بعد و

 کافیه؟:گفت و گرفت سمتم به رو کیکی

 .ممنون آره_

 یکم شما...شما.بیام دیر ممکنه من:گفتم و کردم باز رو ماشین در

 .خداحافظ.کنید استراحت

 چشمم به که گنبدی سمت به بزنه،سریع حرفی بدم اجازه اینکه بدون

 دقت چیزی هیچ به که برسم حرم به داشتم عجله اونقدر.رفتم خورد می

 حدود جز و بود خلوت خیلی خوشبختانه.رفتم حرم به مستقیم و نکردم

 بوسیدم رو ضریح اول و رفتم جلو.خورد نمی چشم به نفر،کسی بیست

 و درد هم و کردم می شکایت هم دلم توی.شد شروع ام گریه یکدفعه و

 زبون به دونه به دونه رو هام حرف ی همه و بود گرفته خیلی دلم.دل

 خودم به شکمم قور و قار صدای با اما شد چقدر دونم نمی.آوردم می

 خوردن از بعد و کشیدم عقب و بوسیدم رو ضریح آخر بار برای.اومدم

 زیبایی به بیشتر بار این.شدم خارج حرم بود،از داده بهم امیر که کیکی

 بهشت یه جا این که رسیدم نتیجه این به واقعا و کردم نگاه اطرافم های

 روی امیرحسین که شدم رسیدم،متوجه ماشین به وقتی.معناست تمام به

 برای کنم بیدارش نیومد دلم.برده خوابش بودم نشسته من که ای صندلی

 دوباره.نشستم راننده صندلی روی و کردم باز رو در آروم خیلی همین
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 که بود وقتی ساکت،چند همیشه مرد این.شد کشیده سمتش به نگاهم

 هاش چشم ته کردم می حس که بود وقتی چند.بود طوفانی نگاهش

 دونستم می...اما چرا دونم منه؛نمی حس مطابق که داره وجود چیزی

 اینطور که اومد می خوشم من...من.گرفتم نمی رو اون جلوی اما

 .کنه نگاهم

 اما بود خواب گرچه.کردم می نگاه بهش تشکرم تمام حسم،با تمام با

 خسته مرد این از نگاه تونستم نمی.کرد نمی کم من حس از چیزی این

 دل در اعترافی من...من.کنم فراموش رو اون تونستم نمی بکشم؛من

 بابا حاج های محبت خاطر به نباید من.کردم می دوری ازش که داشتم

 .کردم می سواستفاده پسرش از
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 هاش چشم شدن باز و لرزیدن متوجه که بودم فکر تو اونقدر

 شده خشک تن به قوسی و مش و نشست جاش سر و کرد نگاهم.نشدم

 .خانم ریحانه قبول زیارت:گفت و داد اش

 با دلم واقعا.امیرحسین آقا ممنون.ممنون:گفتم و کشیدم لبم روی لبخندی

 من.کنم جبران رو شما محبت این چطور دونم نمی.شد آروم کار این

 .ممنونم واقعا

 که کردم رو کاری من.خانم ریحانه نیست تشکر همه این به نیازی_

 .بدم انجامش الزمه کردم می فکر

 .نبود شما ی وظیفه این حال این با_

 هایی حرف چنین که بفهمی تونی نمی.بردار ها حرف این از دست_

 کنه؟ می ناراحتم

 شده دوخته بهم های لب بین از و شد دوخته هاش چشم به متعجبم نگاه

 چی؟:گفتم مفهوم نا ام،خیلی
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 لحظه چند مثل و گرفت نفسی.شد منصرف که بگه چیزی خواست

 بخوریم؟ صبحانه بریم:گفت مهربونی پیش،با

 .آره:گفتم و کردم دور جذابش های چشم از رو نگاهم

 .کنیم عوض باهم رو جامون بیا پس_

 و شد سوار.کردم عوض باهاش رو خودم جای و شدم پیاده ماشین از

 شدیم پیاده باهم.داشت نگه غذاخوری یه جلوی بعد کمی و زد استارت

 خوندن از بعد و رفتیم حرم به پیشنهادش صبحانه،به خوردن از بعد و

 گرچه.رفتیم جمکران سوغاتی،به تا چند خریدن و ناهار خوردن و نماز

 چی اون که بود این هم اون و بودم چیز یک نگران فقط مدت تمام من

 فقط بنابراین بپرسم ازش رو موضوع این شد نمی روم اما.گفته بقیه به

 .کردم سکوت

 :حسین امیر

 کجا پرسید و گرفت تماس مامان که بودیم گذشته عوارضی از تازه

 اونجا به رو ریحانه حتما که گفت و زدم حرف باهاش کمی.هستیم

 بود؟ کی:پرسید که دادم ادامه رانندگی به و کردم قطع رو گوشی.ببرم

 .بود مامان_

 !کن ولش...یعنی...چیزه گم می_

 .بپرس خوای می که هرچی_

 گفتی؟ چی بهشون_

 یه بهتره ناراحته ریحانه چون که اینکه،گفتم فقط نگفتم زیادی چیز_

 .میرم همراهش من که گفتم.بره کوتاه سفر

 نکنن؟ بد فکر وقت یه...گم می_

 و کردم مهار رو لبخندم.شد سرخ و انداخت پایین رو سرش شرم با

 .دارن اعتماد تو من،به از بیشتر اونا.نباش نگران:گفتم
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 بودم شده خسته.رسیدیم خونه به باالخره.نپرسید چیزی و کرد سکوت

 سریع.بود داشتنی دوست و دلنشین برام عجیبی طرز به خستگی این اما

 اما کردم فرار بابا حاج تیز نگاه زیر از و رفتم اتاقم به و خوردم شام

 آماده براش رو خودم باید پس داریم بازجویی جلسه یه فردا دونستم می

 .کردممی

 روز صبح.نشد اینطور متاسفانه اما باشه درست حدسم داشتم دوست

 کردم جمع رو پام و دست.اومد دیدنم به بابا حاج وقت اول بعد،درست

 ازش بخوام که بودم کرده بدی کار که من.باشم آروم کردم سعی و

 از کدوم هیچ تازه و بشه آروم اون که بودم کرده کاری فقط بترسم،من

 .نبود شرع خالف هم کارهام

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۲۴] 

 اما.کرد می شرمنده رو من این و کرد می نگاهم شماتت با بابا حاج

 حال این با.نبود اشتباه کارم چون کنم سکوت که نبودم آدمی من خب

 .باشه کننده شروع بابا حاج تا کردم سکوت

 تو کارهای مورد در دونم نمی واقعا امیر:گفت و کرد اخمی بابا حاج

 .پسر کردی خورد رو مادرت و من اعصاب واقعا تو.بگم چی

 ...هم مامان بابا؟یعنی حاج چیه منظورت:گفتم و بردم باال رو سرم

 که مامانت.کرده شک هم میالد حتی که آوردی در بازی تابلو اونقدر_

 .تیزه موضوعات این تو کال

 به شما که نکردم اشتباه بابا؟من حاج کردم چیکار مگه من...من_

 کمک خانم ریحانه به فقط من.کنید می شماتت رو من دارید خاطرش

 .نکردم شرعی خالف کار که من.بگیره آروم دلش تا کردم

 تو.هللا اال اله پسر؟ال بگم چی تو به من:گفت و ایستاد عصبی بابا حاج

 کن تمومش.بشی نزدیک بهش اینقدر که نیست درست داری نظر بهش
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 یه بین عاقلترین ندارم دوست و منی پسر تو.کنی گناه خوام نمی امیر

 با و کن تمومش یا...یا بزار پیش پا یا.باشه جهنم تو گناهکار،تونم مشت

 .کن ازدواج ویدا

 و شدم عصبی کم کم.شد نمی تر درشت این از ده هام چشم

 اعتماد بی اینقدر پسرت به نسبت چرا.بابا حاج کنم می خواهش:گفتم

 من با اون.بیشتر نه ندارم دوست دخترعمو مثل رو ویدا من شدی؟بابا

 نگاه زندگیم زن و عشق چشم به بهش تونم نمی من اما شده بزرگ

 کنم می خواهش کنم ازدواج ویدا با خواستید بارها شما بابا حاج.کنم

 .خوامش نمی من که کنید قبول

 هست که هم زیبا.مهربون و پاکه ریحانه مثل داره؟اونم کم چی اون_

 خانواده به و منه دوست ترین نزدیک دختر خوایش؟اون نمی چرا پس

 خوای؟ نمی رو اون چرا پس دارم اعتماد اش

 مورد یه این خیال بی من جون.نیست زوری که عشق جان بابا_

 اشتباه یا بشه معذب ریحانه تا نکنم کاری که میدم قول خودم من.شو

 .بشید نگران شما که نکنم

 گناهه؟ داری ریحانه به االن که نگاهی فهمی می هیچ حسین امیر_

 که میشه؟من خالصه ازدواج به نگاه این آخر که دونی می هم شما_

 .کنم ازدواج باهاش خوام می من ندارم بدی قصد

 .خواستگاری بریم پس_

 .نه_

 چرا؟ نه؟اونوقت:گفت قاطعانه نه این از متعجب

 .داره حسی چه اون دونم نمی من چون_
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 خوای می میگی بار یه.نکن خورد رو پیرمرد من اعصاب امیرحسین_

 امیر ریحانه؟نه احساس از بار این بشی مطمئن خودت احساس از که

 .نداری رو اجازه این دیگه حسین

 شما که کارهایی خاطر به اون ترسم می من...بابا حاج:گفتم عجز با

 سرد و روح بی زندگی یه باید عمر یک اونوقت کنه قبولم کردید براش

 این های محبت خاطر به اون خوام نمی من بابا حاج.باشم داشته

 به حسی،فقط هیچ بدون خوام نمی...خوام نمی من.کنه قبولم خانواده

 .کنه ازدواج باهام عشق بدون خوام نمی.کنه قلولم اجبار یه خاطر
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 می و فهمیده رو هام حرف بودم مطمئن.شد متفکر بابا حاج ی چهره

 این و عقایدش بین سختی ی مبارزه هاش چشم ته.نگرانم چرا دونه

 نمی و داد می بها موضوع این به هم اون دونستم می.دیدم حقیقت

 من نگرانی حاال...هم اون دونستم می.بشه مجبور ریحانه که خواست

 .کنه می درک رو

 پایین رو نگاهم.آورد خودم به رو کشید،من بابا حاج که عمیقی نفس

 اخطار بهت اما...اما موافقم باهات...پسرجون کن گوش:گفتم و انداختم

 این اما دارم اعتماد بهت و پسرمی تو.نکنی اشتباهی کار هیچ که میدم

 تو رو ها ریش این من.پنبه ریحانه آرایشی تو که دونممی خوب هم رو

 بیفته وحشتناکی اتفاقات چه ممکنه دونم می.پسرجان نکردم سفید آسیاب

 رو من نگرانی.ترسم می شیطان ی حیله از من.کنه می نگرانم همین.و

 فهمی؟ می

 دوست رو بابا حاج دختر که شدم مردی هم باز و شدم جدی

 می ازت اما بابا حاج نگرانی چرا دونم می خوب من:گفتم محکم.داشت

 و دنیا و برنجونه رو شما که کنم نمی کاری من.بدی فرصت بهم خوام

 .نباش کنم،نگران می خواهش پس.بده باد به رو آخرتم
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 درمورد باشه بهتر شاید.باش میالد مواظب اما میرم خب،من خیلی_

 باشه،اون که هرچی.کنی راحت رو خیالش و بزنی حرف باهاش حست

 بهش حواسم خودم من نباش هم مادرت نگران.است ریحانه دایی

 .نشم پشیمون امروزم تصمیم از فقط،تهش کنه خدا.هست

 بشی نادم و پشیمون که نمیدم اجازه من.نمیشی پشیمون نمیشی،تو_

 فرصت من به بازهم و کردی اعتماد بهم که ممنون.بابا حاج

 .بابا حاج دارم دوستت.دادی

 نکن خواری خوبه،پاچه خوبه:گفت و کرد ای مصنوعی اخم بابا حاج

 .نمیاد خوشم اصال که

 .چشم چشم:گفتم و گذاشتم چشمم روی رو دستم

 .خداحافظ.میرم من_

 چشم.زدم گره بهم رو هام دست و نشستم صندلی بابا،روی حاج رفتن با

 باید.بفهمم رو ریحانه حس چطور که کردم فکر این به و بستم رو هام

 می خودم عاشق رو اون و داره بهم حسی چه فهمیدم می

 .کردم می خودم برای رو ریحانه باید...باید.کردم

 :ریحانه

 سفید،همراه های کاشی از شده پوشیده کف با حیاط معمول،همون طبق

 اینا ی کنارش،همه شمعدانی های گلدون و حیاط وسط بزرگ حوض با

 بهشت این عاشق من.بودم خیره بهش و بودم کرده تمیز رو

 تمام حاال و بودم شده بیکار دوباره.بود بهشت مثل من اینجا،برای.بودم

 از که بود هفته یک.کردم می صرف خونه کردن تمیز برای رو روز

 حرف باهام هم هنوز.بود قهر باهام میالد هم هنوز و گذشت می قم سفر

 هم حال،خیلی این با اما.بود کرده خورد رو اعصابم این و زد نمی

 این و کردن می عروسی زودی به راحله و میالد.بودم خوشحال

 شاد و بخندم کمی تونستم می حاال.بود کرده خوشحالم خیلی موضوع
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 تمام موضوع این اما رسید نمی مراسم برای خاله گرچه.باشم

 .برد نمی بین از رو من خوشحالی
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 و بخره رو لباس اون که کرد نمی قبول راحله کردم می کاری هر

 نمی خریدنش به راضی و بازه خیلی اش باالتنه که داشت اصرار مرتبا

 رو میالد و حوصله بی رو فروشنده این و داشتم برنمی دست منم.شد

 بپوش یکبار برو:گفتم و کشیدم رو راحله دست باالخره.کرد می عصبی

 .میشم خیال بی من نیومد خوشت اگه

 من نگاه و شد باز گذشت،در که دقیقه چند.شد پرو اتاق وارد و خندید

 .کرد می جلوه تر زیبا خیلی راحله تن تو که شد کشیده لباسی روی

 آستین.بود تور همش بلندکه دنباله یه با عروس لباس یخ بود العاده فوق

 کار گل های دانتل با همشون روی که داشت رنگ سفید حریر های

 جای.بود شده کار الماس با تماما جلوش قسمت که دلبری یقه با بود شده

 جالب و طبیعی پف یه خودش و نداشت ژیپون به نیاز که بود تعجب

 می هاش الماس اون با لباس واقعا و بود العاده فوق. داشت

 های چشم برق و راحله های لب روی رضایت لبخند.درخشید

 گذاشتم کمر روی رو دستم.پسندیدن رو لباس هردو داد می میالد،نشون

 هر خلق تو انتخابم یعنی.کنه می ناز خانم خوبه،راحله میگم هی:گفتم و

 .جفتتون

 حرف لحن این بابت تعجب از میالد های چشم و خندید ریز ریز راحله

 درش برو خب خیلی:گفتم و کردم مهار رو ام خنده.شد درشت زدنم

 .داریم کار خیلی که بیار

 .عالیه واقعا نکنه درد دستت.باشه:گفت راحله
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 می فروشنده:گفتم و برگشتم میالد سمت به و گفتم کنمی می خواهش

 نداری؟ که مشکلی.اومده ایتالیا از و گرونه خیلی گفت

 مشکلی؟ چه بابا نه:گفت و داد تکون رو سرش

 لباس بیکاری دلیل به منم.کرد حساب و رفت فروشنده سمت به میالد

 خارج مغازه از باهم و اومد راحله باالخره تا کردم نگاه رو دیگه های

 سفید لباس با مشکی شلوار و کت من ی خواسته برخالف میالد.شدیم

 چه.ت سفید شلوار و کت خرید بابت من حرف به هم اصال و خرید

 شلوار و کت عروسی شب باید حتما داماد داشت اعتقاد آخه.نکرد

 های کفش با و برداشت رنگی قرمز پاپیون هم آخر در.بپوشه مشکی

 خارج ما از زودتر مغازه از و شد کامل تیپش خودش ی گفته ورنی،به

 سر خندیدم،پشت می و بودم گرفته رو راحله دست که درحالی.شد

 .شدیم خارج مغازه از میالد

 منم و بدن انجام رو خرید ی بقیه تا رفتن اونا خودم ی خواسته طبق

 .بخرم خودم برای لباسی تا رفتم

 پیدا رو اومد می خوشم که رو چیزی تا کشید طول ساعت سه دقیقا

 ای چاره اما رفتم می حال از داشتم که بودم خسته قدری به.کردم

 هر.رفتم خونه به تاکسی یه با و برداشتم رو بودم خریده که لباسی.نبود

 و نکردم توجه برسونه رو من و بیاد دنبالم که زد زنگ میالد هم چقدر

 زندگیش مهم روزهای از یکی نداشتم دوست خب.بیاد دنبالم ندادم اجازه

 .کنم خراب رو
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 عنوان به بار این.رسید عروسی روز آخر،باالخره ی هفته طی از بعد

 .رفت می راحله که رفتم آرایشگاه عروس،به همراه
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 داره دوست که مدلی هر دادم اجازه و سپردم آرایشگر دست رو خودم

 به مدلی چه که دونه می ماهر آرایشگر به داشتم عقیده چون کنه آرایشم

 گم نمی کارها شدن تموم و آرایش چون و چند از.میاد من ی چهره

 با همراه و شدیم تموم باالخره.است کننده خسته ی پروسه یه چون

 فیلم تا بودن منتظر میالد و بردار فیلم.شدیم خارج آرایشگاه از راحله

 امیرعلی که راننده و بردار فیلم با همراه بود قرار.بگیرن رو مربوطه

 .بگیرم عکس تایی چند منم و بریم باغ و آتلیه به بود

 جای به امیرحسین حضور شدم،متوجه خارج ساختمون از وقتی

 فیلم کار.لرزید دیدنش از دلم ته...هم و شدم تعجب هم.شدم امیرعلی

 خب.رفت می امیرحسین ماشین سمت به داشت و بود شده تموم بردار

 یه با و گرفتم بود داده تکیه ماشین به که ازش رو نبود،نگاهم ای چاره

 .برداشتم قدم سمتش عمیق،به نفس

 جذابش اش،واقعا شده درست موهای و رنگش ای سرمه شلوار و کت

 چرا لعنتی حس این دونستم نمی و بود لرزیده دیدنش با دلم.بود کرده

 .نمیشه تموم

 امیرحسین بود،به رسیده زودتر و بود گرفته پیشی من از که بردار فیلم

 .دیره بریم شو سوار آقا:گفت

 .بریم باشه:گفت و کرد نگاه بردار فیلم به امیرحسین

 من حضور متوجه هم هنوز که حسینی امیر و نشست پشت بردار فیلم

 .سالم:گفتم و کردم باز رو در.شد بود،سوار نشده

 خودم دست هم قلبم اون،لرزیدن از بعد نبود،و خودم دست صدام لرزش

 رو تنم هیچ،حتی که بود،دلم شده قفل من روی که ای خیره نگاه.نبود

 .لرزاند می هم
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 های ناخن به و انداختم پایین رو شدم و گرفتم جا صندلی روی

 چشم روی از گرمش حال،نگاه این با.کردم نگاه دستم توی مصنوعی

 .نرفت کنار هام

 !امیرحسین آقا:گفتم لرزونم صدای با

 نفس.گرفت فاصله ام چهره از اش کننده جذب نگاه و اومد خودش به

 رنگم آبی بلند های ناخن درگیر رو نگاهم هم باز و کشیدم راحتی

 .کردم

 باغ به راحله و میالد.برسیم آتلیه به تا کشید طول ساعت یک حدود

 متوجه که کردم می نگاهشان داشتم.کردن عکاسی به شروع و رفتن

 های لب میالد که همین.کنه می نگاه دوتا اون به هم حسین امیر شدم

 گرفته ام خنده هم.گرفت اونا از رو نگاهش بوسید،امیرحسین رو راحله

 و عروس از رو اما،نگاهم حال این با.بودم کشیده خجالت هم و بود

 ها،تو چیز این.نگرفتم خندیدن می وجود تمام با که خوشبختی داماد

 نگاهشون هم امیرحسین که شدم متوجه بعد کمی.بود عادی ما زندگی

 امیر سوال باعث خنده همین.کنم مهار رو ام خنده نتونستم دیگه.کنه می

 خندی؟ می چرا:شد حسین

 .نیست مهم برات دیگه انگار حاال و شدی غیرتی کردم حس چون_
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 بهترین االن اونا که آوردم یاد به فقط.نباشه مهم که نیست طور این_

 .است راحله شوهر میالد تازه و عمرشونه لحظات

 .شادن دل ته از االن اونا اما باشه سخت تو برای شاید.درسته_

 کشه؟ می طول چقدر حاال.توئه با حق_

 .دونم نمی تو مثل منم_
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 و چرت های حرف هم واقعا و کردیم زدن حرف به شروع

 عکس تا برم من شد قرار و شد تموم داماد و عروس کار باالخره.پرت

 چهار عکس هم دوتا میالد،یکی پیشنهاد به گرچه.بگیره هم رو من های

 .رفتن زودتر اونا بعدش و انداختیم نفره

 .خواست عکس هم امیرحسین که گرفت هم رو من های عکس

 رو کتش باید امیرحسین که عکس یه تو...شد،گرچه تمام هم اون کار

 ای مسخره ژست آینه جلوی و انداختم شانه روی رو آورد،کتش می در

 چرا:گفتم تعجب با.گرفت عکسی من از لحظه،عکاس همون و گرفتم

 گرفتی؟

 نابی خیلی ژست:گفت و بود،خندید ساله چهل حدودا زن به که عکاس

 بندازم؟ ازتون نفره دو عکس یه کنم خواهش تونم می.بود

 بگم خواستم که همین و کردم نگاه زن ی چهره به تعجب با

 کنم؟ چیکار بگید فقط.حتما:گفت نه،امیرحسین

 رو ژست همون هم تو خانم ریحانه.کن نگاهش و بایست خانم کنار_

 .کن نگاه حسین امیر به دربیاری شکلک اینکه بدون و بگیر

 رو عکس عکاس.دادم انجام رو گفت می که آهنی،کاری آدم یه مثل

 سمتش به رو امیرحسین کت خجالت با.کرد تموم رو کارش و گرفت

 .بفرمائید:گفتم و گرفتم

 که رفتیم باغی به و رفتیم ماشین به هم با.کرد تشکر و گرفت رو کت

 برای و بودیم رسیده همه از زودتر.شد می برگذار اونجا تو عروسی

 و سمیه،ایستادم اومدن با باالخره که بودم نشسته ای گوشه تنها همین

 .زدم لبخند

 که ای مجلسی لباس و اش ماهه تیم و چهار کوچیک شکم اون با

 ترش زیبا خیلی داشت کت آرایشی.بود شده بامزه خیلی بود پوشیده

 .خوشگله خانم علیکم سالم:گفتم و رفتم جلو.بود کرده



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 چطوری؟.بانو السالم علیکم و:گفت و انداخت من پای تا سر به نگاهی

 کجان؟ بقیه.خوبم هی_

 .نباش نگران میرسن کم کم هم بقیه.میاد االن خانم حاج_

 .است شیشه بارت که بشین بیا:گفتم و کردم اشاره صندلی به

 من.بشه کوفتت برقصی چی هر امشب:گفت و نشست صندلی روی

 .برقصم تونم نمی

 .رقصی می من عروسی انشاهلل عزیزم نداره آشار_

 .گلم چیزیه خوب هم حیا و سرم کم یه_

 .بترشم و بمونم تنها ابد تا که نیست قرار وا_

 این هم تو عروسی ترسم میره،می پیش داره زندگی که اینجوری واال_

 .باشه شکمم تو بچه

 .نمیشه اینجوری نباش نگران بابا نه:گفتم و افتادم خنده به لحنش از

 .خواهر بشنوه دهنت از خدا_

 .ها خندید می خوب:گفت و شد وارد خانم حاج که خندیدیم دو هم

 .شدی قشنگ چقدر خانم حاج ماشاهللا:گفتم و زدم لبخند

 .دخترم رسم نمی تو پای به_
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 .خوشگله خیلی لباست.شدی ناز خیلی آره:گفت سمیه

 خیلی بود،رنگش آبی رنگ به لباس.کردم نگاه داشتم تن به که لباسی به

 به اما بود گرد یقه و بود شده کاری سنگ جلوش قسمت و بود خوشگل

 تا باال قسمت از پشتشم و بود حریر سینه قسمت روی دایره ی اندازه
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 های کفش.خورد می کت روش خداروشکر ولی بود حریر کمر روی

 کار صورتم روی که آرایشی با و داشتم بهت رنگی مشکی بلند پاشنه

 .بودم شده بود،محشر شده

 !نگاه با نخوری رو خودت:گفت و کرد اخمی سمیه

 .زد خنده زیر هم خندیدم؛اون و کردم نگاهش تعجب با

 .شد شروع جشن و رسیدن ها مهمون ی همه کم کم

 درد پاهام کف که بودم رقصیده قدری به.بود خوبی خیلی عروسی

 با.رقصیدن می یکسره و کشیدن نمی دست هم راحله و میالد.بود گرفته

 لباسم روی.  برداشتم رو مانتوم و رفتم پرو اتاق مراسم،به شدن تموم

 .زدم بیرون پرو اتاق از و کشیدم سرم روی رو شال.پوشیدم

 حاج ماشین سمت به خواستم که در،همین جلوی.شدم خارج تاالر از

 و کردم اخمی.شد رد چشمم جلو از زیاد سرعت با برم،ماشین اینا بابا

 چرا که کردم لعنت رو خودم و کوبیدم زمین روی رو عصبانیت،پام با

 که کردم اطراف به نگاهی.بمونن من منتظر که نگفتم خانم حاج به

 گوشم به صداش.کردم حس کنارم رو جوان مرد یه حضور

 هستید؟ داماد فامیل از شما ببخشید:خورد

 حسین امیر و میالد پای به اما نبود بد.انداختم اش چهره به نگاهی

 ...نمی

 کردم؟ مقایسه امیرحسین با رو اون گفتم؟چرا می داشتم چی

 !بودما شما با_

 شما؟ و.هستم داماد های فامیل از هان؟بله_

 .ام راحله ی خاله پسر پسر_

 .برم من اجازه با.خوشبختم آهان_

 چیه؟ اسمت.دارم کارت کن صبر:گفت و شد سبز جلوم یکدفعه
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 با هیز های چشم این.گرفت لرز خورد،تنم هاش چشم به که نگاهم

 لرزه به رو شکافت،دلم می رو پام تا سر که دیدم می حاال که نگاهی

 کردم می اخم که درحالی و برداشتم عقب به قدمی.انداخت می

 .برم باید من خوام می معذرت:گفتم

 داره سگ چشمات:گفت و کرد متوقف رو من و گرفت رو کیفم یکدفعه

 رو اسمت پس اومده خوشم ازت!لرزونه می رو مردی هر دل.دختر

 .بگو

 اما بگیره رو دستم تا آورد جلو رو دستش که کشیدم عقب دوباره

 بود نداده اجازه که دستی از نگاهم.شد دست،قفل یه مشت توی دستش

 های چشم تو هراسانم های چشم و رفت بگیره،باال رو دستم پسر اون

 .شد قفل امیرحسین ی نشسته خون به

 :حسین امیر

 رسیدن از قبل تا رفتن خونه به سریع اینا بابا حاج.شد تموم عروسی

 رو ریحانه که خواست ازم و زد زنگ بهم مامان.باشن اونجا اینا راحله

 و ریحانه به نگاهم که اومدم می پایین تاالر های ازپله.برسونم

 رو اونا بود،صدای زیاد فاصله چون.هامون،افتاد فامیل از بهنام،یکی

 .اومد نمی خوشم ریحانه به بهنام کردن نگاه طرز از اما شنیدم نمی
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 به غیرتم کردم گرفت،حس رو ریحانه کیف که درحالی بهنام دیدن با

 پایین و کردم یکی دوتا رو ها پله و کنم تحمل نتونستم دیگه.رسید اوج

 گرفتم محکم رو بگیره،دستش رو ریحانه دست خواست که همین.رفتم

 عصبانیتم آتش به و لرزوند می رو دلم ریحانه هراسون نگاه.فشردم و

 روی رو دستش یکی و نمیاد باال نفسم کردم می حس.کرد می اضافه

 .میده فشار گردنم



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 !کارت رد برو بهنام:گفتم و ندونستم جایز رو سکوت دیگه

 اومده؟ خوشت ازش هم تو چرا:گفت و کشید عقب رو دستش

 نگاه این از بیشتر ندادم اجازه و ایستادم ریحانه جلوی و رفتم جلو

 .بده قرار هدف رو من ی بهنام،ریحانه

 ازش؟ اومده خوشت هم تو چرا؟نکنه:گفت قیدی بی با بهنام

 دندون.بود راست که ای جمله بر فرستادم لعنت و بستم رو هام چشم

 .ببند رو دهنت:گفتم و سابیدم بهم رو هام

 !اومده راه تو با معلومه که جور چرا؟این:گفت خیالی بی با هم باز

 تا گرفتم رو خودم جلوی سختی اماله گرفت رو چشمم جلوی خون

 اینکه دیوار؛برای به کوبیدمش و دادم ها،هلش این تمام با اما نشه دعوا

 رو اون اینکه و باشم کرده خالی رو عصبانیتم و نشه دعوا

 نگاهی.کوبیدم دیوار روی سرش قدرت،کنار تمام با رو بترسونم،مشتم

 .ماشین تو برو:گفتم و انداختم کرد می نگاهم ترس به که ریحانه به

 !حسین امیر:گفت لرزان صدای با

 دیگه.کنم تحمل رو ریحانه روی بهنام ی خیره نگاه تونستم نمی دیگه

 و بدن و بهنام،تن ی هرزه نگاه بدم اجازه و بمونم ساکت تونستم نمی

 ...تونستم نمی دیگه.کنه رصد رو ریحانه های زیبایی

 ...ریحانه ماشین تو برو گفتم:زدم فریاد

 کردم نگاه بهنام به دوباره.کرد حرکت ماشین سمت به و ترسید نگاهش

 دختریه همون...زنت.بندازم یادت رو چیزی یه باید اینکه مثل:گفتم و

 این از دست هنوز.بردی باال رو شکمش و کردی تجاوز بهش که

 می حبس و شالق دلت هم باز برنداشتی؟انگار ات احمقانه کارهای

 کتک مرد یه از مرگ پای تا خواد می دلت هم باز انگار.خواد

 نه؟ مگه بود برادرزنت سری اون.بخوری
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 نیست مهم.میارم باال هم رو این شکم باشه الزم اگه حتی.نیست مهم_

 ...بیف اتفاقی چه بعدش

 یکبار.کثافت شو خفه:گفتم اومد،دوباره نمی در خونم زدی می کارد

 .پایین میارم رو کنی،فکت نگاه منظور با ریحانه به دیگه

 کن گوش:گفت که بودم برنداشته قدم دو هنوز.برگشتم و کردم ولش

 رو اونا و کنی می هایی غلط چه زیرزیرکی دونم نمی کردی فکر.پسر

 سری و سر معلومه که جور این کنی؟ می پنهان خوندنت نماز این زیر

 کنی درست رسوایی یه خودت فردا امروز ترسم می.داری دختر این با

 می رو دختر اون من.نیست مهم ولی.بیاری باال رو شکمش بزنی و

 .کن تماشا و بشین.میارم بدستش شده که قیمتی هر به و خوام
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 برای شدم می زندانی عمد قتل جرم گشتم،به برمی بهنام سمت به اگه

 با و صدا بی ریحانه.شدم سوار و رفتم ماشین سمت به سرعت به همین

 بدتر من برای چیز هیچ و.بود نشسته ماشین تو اشک از پر هایی چشم

 از خیس رو ریحانه های لعنتی،چشم بحث این از بعد که نبود این از

 .ببینم اشک

 و عقب در شدن باز تو گفتنم لعنتی و اومد فرود فرمون روی مشتم

 دوست اما نداشتم حوصله اینکه با.شد همراه فیلمبردار شدن سوار

 و گذاشتیم سر پشت رو مراسم.بشه خراب خواهرم عروسی شب نداشتم

 ماشین سمت به و شد پیاده زودتر فیلمبردار.رسیدیم اینا بابا ی خونه به

 نگاهی ریحانه اشک از خیس های گونه به زیرچشمی.دوید عروس

 .گرفتم رو بشه،کیفش پیاده خواست که همین و انداختم

 شده؟ چیزی:گفت و برگشت سمتم به متعجب های چشم با



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 اشک:گفتم و گرفتم سمتش به رو کاغذی دستمال ی جعبه چپم دست با

 .بری اینجوری رشته...کن پاک رو هات

 پاک رو هاش اشک و کشید بیرون جعبه از کاغذی دستمال برگ یه

 سریع ریحانه.کشیدم عقب رو کیفش،جعبه کردن رها با همزمان.کرد

 پشتی به رو سرم و بستم رو هام چشم.رفت سمیه سمت به و شد پیاده

 دلم چرا من؟ برای بود شده اینجوری زندگی چرا.دادم تکیه صندلی

 آخه؟ بودم شده اینجوری من چرا...بود؟چرا شده احساس از پر اینقدر

 به و کردم باز رو هام شیشه،چشم به ضربه چند صدای شنیدن با

 نمیشی؟ پیاده:گفت و کرد باز رو در.کردم نگاه امیرعلی

 .میام دارم چرا_

 خوبی؟_

 .ام خسته فقط_

 شده؟ چی.نیست شکلی است،این خسته وقتی داداشم دونم می من اما_

 دروغ بهت اینکه یا بزنم حرف ندارم بشی؟دوست بیخیال میشه داداش_

 .بگم بزرگتری

 نمی جیزی من.باشه:گفت نهایت در و شد خیره هام چشم به لحظه.چند

 .بشی پیاده باید اما پرسم

 شد،اول تموم مراسم اینکه از بعد.رفتم سمتی به باهاش و شدم پیاده

 به لعنت.رفتم خونه سمت به بعد و رسونده اش خونه به رو فیلمبردار

 به کردم سعی و بستم رو هام چشم.کردی خراب رو شبم که بهنام تو

 رو هام چشم.داره فاصله باهام اتاق چند فقط ریحانه که نکنم فکر این

 .رفتم فرو خبری بی دنیای به کی نفهمیدم و بستم تر محکم

 :ریحانه
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 سعی اما بودم عصبی.رفتم حموم سمت به و انداختم مبل روی رو لباس

 عکس تونستم کردم،نمی می که کاری هر اما.بمونم آروم کردم می

 به نسبت کرد؟نکنه اینجوری اون چرا.ببرم یاد از رو امیرحسین العمل

 من شاید.بشم نزدیک بهش این از بیش تایید من داره؟شاید حسی من

 شاید.کنم عبور ازش و بگیرم نادیده رو ها قرمز خط نباید...نباید

 باهاش که کردم اشتباه من.نباشم بهش نزدیک همه این باید...باید

 که کردم می رفتار جوری همون اون با باید من.کردم رفتار اینجوری

 .کردم می رفتار ای غریبه کرد هر با
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 بود مهم،این اتفاق تنها و بود نیفتاده اتفاقی بود،هیچ گذشته که مدتی طی

 .بود رمضان راحله،ماه و میالد عروسی از بعد هفته یک که

 خانم حاج.بیام بر گرفتن روزه پس از نتونم که این بودم،نگران نگران

 قدری به ماه،خدا این تو چون نباشم نگران که گفت می بهم مهربونی با

 بخوام اگه.بگیره روزه تونه می راحت که میده تحمل و صبر آدم به

 قرار موقعیتش تو وقتی اما نکردم باور بگم،اولش رو حقیقت

 روزهای تو رو تشنگی و گرسنگی تونستم راحت چطور گرفتم،دیدم

 .بیارم دووم تابستانی گرم

 هر روال طبق انگار.بشه شروع رمضان ماه تا بود مونده روز یک

 افطاری به رمضان ماه اول روز تو رو فامیلش کل بابا ساله،حاج

 مهمونی برای رو خونه تا بود افتاده تکاپو به خانم حاج.کرد می دعوت

 حله خودم،به ی خواسته به و بودم نرفته خونه هنوز من.کنه مرتب

 برم خونه به تا خواست ازم بارها خانم حاج گرچه.کردم می کمک خانم

 تو هنوز راحله که جایی اون از.تونستم نمی اما نباشم کارها نگران و

 باردار هم سمیه و رسید می رمضان ماه اول روز و بود عسل ماه

 .بود مونده تنها دست خانم بود،حاج
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 گرفته روزه و بود رفته پیشواز روز یک ساله هر رسم به خانم حاج

 وضعیت اما.بگیرم روزه منم نداد اجازه کردم می کار من جون اما بود

 یه صبح از.کرد نمی گرفتن می روزه که کسایی با فرقی چندان منم

 چون اما.داشتم ضعف شدت به و بودم.خورده خرما دوتا و چای لیوان

 و بودم کرده بود،سکوت زیاد کارها حجم و بود نمونده بیشتر روز یک

 که بود شلوغ قدری به همه سر خوشبختانه.زدم نمی حرفی گرسنگی از

 .نشد نخوردنم تا غذاخوردن پیگیر کسی

 افطار سر همه.بود شده تموم بیا تق کارها و بود شب دوازده ساعت

 رو باالیی های اتاق داشتم لحظه اون جون من اما بودن خورده غذا

 به همه.نشد سفره سر من حضور عدم متوجه کشیدم،کسی می جارو

 خاطر به اما بارید می هاشون چشم از خواب که بودن خسته قدری

 و کرد نمی خستگی ابراز کنن،کسی تموم رو کارها خواستن می اینکه

 بهتر و بهتر بقیه وضعیت هرچی.بدن ادامه قدرت با داشتن سعی همه

 .رفتم می ضعف،تحلیل خاطر به و میشد بدتر من شد،حال می

 برای.کردم نگاه بودن راهم جلو که هایی پله به و برداشتم رو جارو

 چوبی بزرگ ی ها پله از عبور جز ای پایین،چاره به رسیدن

 به نگاهی.شد می ام خنده باعث وضعیت این تو شکمم صدای.نداشتم

 وضعیتی چنین تو تونی می چطور:گفتم وار زمزمه و انداختم شکمم

 کنی؟ صدا و سر

 پله و برداشتم رو سنگین برقی هللا،جارو بشم با و کردم جمع رو بخندم

 .کردم طی آروم آروم رو ها

 خاطر به راستم دست.برم پایین به و بکشم عمیق های نفس داشتم سعی

 خم چپ سمت به تعادل حفظ برای بدنم و بود شده کشیده جارو برداشتن

 .بود شده
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 چپ،کمر دست با و گذاشتم زمین روی رو جارو که بود اول پاگرد تو

 نگاه ها پله ی بقیه به و کشیدم عمیقی نفس.کردم راست رو ام شده خم

 نه؟ یا ام گرسنه که پرسید می ازم یکی میشد چی.کشیدم آهی و کردم

 ادامه طور این دونستم می اما.بخورم چیزی یه و برم شد نمی روم من

 ها،نمی این تمام با.مونه می تدریجی مرگ یه یا خودکشی مثل هم دادن

 چیزی یه آشپزخونه تو از و برم که کنم راضی رو خودم تونستم

 .بخورم بردارم

 بابت دستم درد و خستگی تا کردم بسته و باز رو راستم دست یکم

 سمت به رو دستم که همین.بشه بزرگ،کمتر جاروبرقی اون برداشتن

 .خانم ریحانه:کرد صدام ها پله باالی از کردم،یکی دراز جاروبرقی

 و ساده سفید لباس اون با که حسینی امیر متوجه و بردم باال رو سرم

 بله؟:گفتم و انداختم بود شده زیبا آبی،خیلی لی شلوار

 شد؟ تموم ها اتاق کشیدم جارو_

 .مونده پذیرایی و حال جاروی حاال بله_

 می جارو رو ها اونجا میام االن من بکشید زحمت دیگه نیست الزم_

 .کشم

 کار خیلی صبح از شما نه:گفتم جواب در اما شدم خوشحال دلم تو

 .بدم انجامش تونم می خودم من کردید

 .کردید کار خیلی هم شما_

 باز رو هام چشم.کرد پرت مکالمه از رو هام،حواسم چشم رفتن سیاهی

 سمت به سقوط و پاهام شدن سست اما ببینم بتونم بلکه تا کردم بسته و

 .نیافته اتفاق داشتم سعی که بود چیزی خالف بر پایین،همه

 جز چیزی هیچ اما کردم دراز ها نرده سمت به کورکورانه رو دستم

 تموم دیگه کردم خورد،فکر ها پله روی که تنم.نشد عایدم خالی هوای

 رو تنم و کرد گیر چوبی پیچ در پیچ های نرده به پام که همین اما شد
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 درد شروع با که امیدی نور.تایید دلم در امیدی بازداشت،نور سقوط از

 .بردمش یاد چپم،از پای ی ناحیه از وحشتناکی

 که شتابانش های قدم صدای و پیچید گوشم تو حسین امیر فریاد صدای

 ریحانه:لرزوند می رو کرد،قلبم می طی تند تند رو ها پله

 شدی؟ چی خانم ریحانه...خانم

 رو سقف روی المپ نور تابش جلوی که سرم باالی اش سایه

 که امیرحسین نگرانی از نگاهی.شد هام چین شدن باز گرفت،باعث.می

 .لرزوند می رو گرفت،دلم.می نشانه رو هام چشم هراسان

 تونستم می راحتی به رو نگرانی های رگه که بلندی صدای با دوباره

 دیدی؟ خوبی؟صدمه...ریحانه:گفت بدم تشخیص

 بود؟ چی امیر؟صدای شده چیزی_

 افتاده ها پله از خانم ریحانه:گفت بگیره ازم رو نگاهش اینکه بدون

 !مامان

 کنه؟ می درد جاییت:گفت من به خطاب دوباره

 گریه با و افتادم ناله و آه به یکدفعه که بودم پرسش همین منتظر انگار

 .پام آی...آخ...کنه می درد پام...پام:گفتم

 فریاد شد باعث که گذاشت پام مچ روی رو هل،دستش و زده وحشت

 .بزاره آسمون به سر دردم سر از

 نگرانی بم و اومدن باال شتاب با رو ها پله بابا حاج و خانم حاج

 ریحانه؟ شدی چی:گفتن
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 امیر؟ شده چی:گفت بابا حاج

 .بابا حاج دیده آسیب پاش کنم فکر_
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 .بشینه کن کمک خانم.اورژانس بزنم زنگ بزار_

 زمین به پام که همین اما کرد بلندم و اومد سمتم به خانم حاج

 و کرد سقوط پله روی تنم و افتادم گریه به درد شدت از خورد،دوباره

 دوباره و نشستم پله روی محکم.کشید پایین هم رو خانم حاج تن

 .کنه می درد خیلی خانم حاج پاشم تونم نمی...نمی!پام آی:گفتم

 .داشتم درد شدت به و میشد روان گونه روی درشتم های اشک

 خونیه؟ چه این:گفت و گذاشت گوشم از تر باال دستش خانم حاج

 داشت ازش شده جاری خون.شدم می گیجگاهم درد متوجه تازه انگار

 بیشتر رو بابا حاج و امیرحسین نگرانی این و کرد می سرخ رو لباسم

 .بیمارستان بشه منتقل زود باید:گفت خانم حاج.کرد می

 !آی:گفتم پام درد با دوباره

 متوجه و کشیدم باال رو هام چشم.شدم بلند هوا رو کردم لحظه،حس یک

 پایین ها پله از شتاب با داره و کرده بغل رو من که امیرحسینه این شدم

 .میره

 زده خجالت رو من و خورد گوشم به بابا حاج تعجب پر صدای

 امیر؟ کنی می چیکار:کرد

 قلبش تپش و شنیدم می زد می حرف وقتی رو زدنش نفس نفس صدای

 باعث بود،همه کشیده آغوش به رو تنم که گرمش تن و بود گوشم زیر

 .بشم خوب های احساس از پر و بکوبه تند قلبم میشد

 .بیمارستان برسونیمش زود باید پس باشه جدی آسیب ممکنه بابا_

 کرده گناه من خاطر به و دوید زد،می می نفس نفس و دوید می

 برای دردسر جز چیزی من.بود کرده گناه من خاطر االن،به اون.بود

 رو خوبم حس تمام که بود تلخ قدری به حقیقت این.نداشتم خانواده این

 خانواده و بابا حاج زندگی شدم می باعث فقط...اینجا من.برد بین از
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 همون تو و کردن می نابودم داشتن خوره مثل افکار این.بشه سخت اش

 که جوری هر باید...باید من.بود شده گریبانگیرم سختی آغوش،عذاب

 .کردم می حفظ رو ها فاصله شد می

 :حسین امیر

 با هم خودم و گذاشتم جلو صندلی روی رو ریحانه و کردم باز رو در

 برسه،با عقب در به مامان اینکه از قبل و زدم دور رو ماشین سرعت

 که اش شکسته سر بابت زد می شود شدت به دلم.افتادم راه سرعت

 اینکه فکر.بیفته براش اتفاقی بودم نگران.بودم نشده متوجهش اصال

 می روانی رو من نباشه،داشت من زندگی در هم لحظه یک حتی

 .ببینمش همیشه و باشه من زندگی تو اون خواستم می تنها.کرد

 جلوی مرتب افتاد پایین که ای لحظه.زد می تند ترس از هنوز قلبم

 ناله صدای دیگه.کرد می تر عصبی رو من این و شد می مجسم چشمم

 اش چهره به نگاهی گاهی ترس با و شنیدم نمی درد سر   از رو هاش

 ترس با و ریخت پایین هری اش،دلم بسته های چشم دیدن با.انداختم می

 .بخوابی نباید بمون بیدار ریحانه:گفتم

 .خوبم نباش نگران:گفت و شد باز هاش چشم
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 چرا پرسیدم خودم از بهت با و کردم نگاهش لحظه چند تعجب با

 به فقط که من شده؟اما ناراحت من دست از شد؟نکنه سرد یهو صداش

 رو هام چشم عصبی.زدم کاری همچین به دست خودش سالمتی خاطر

 کارم علت بهش باید باز چرا...بابا حاج آوری یاد با.کردم بسته و باز

 مرتب بابا حاج اینکه از اما نبود درست کارم بدم؟درسته توضیح رو

 دونستم می.شدم می عصبی کرد می نصیحتم کوچیک ی بچه یه مثل

 کردم می حس.نکنم فکر بهش تونستم نمی اما نیست درست افکارم این



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 و بشم عصبی ترسیدم می.کنه کنترل رو من حد از زیاد نباید بابا حاج

 به احترام نیاید شرایطی،من هر تحت.باشه اشتباه که بزنم رو حرفی

 .کردم می فراموش رو بابا حاج

 سمت به ویلچر یک با و شدم پیاده سریع.رسیدیم بیمارستان به باالخره

 سریع و نشست ویلچر روی خودش بار این خوشبختانه.برگشتم ماشین

 شده؟ چی:گفت و اومد جلو دکتر.بردمش اورژانس سمت به

 میشه.شکسته کنم فکر هم پاش و دیده آسیب سرش.افتاده ها پله از_

 کنید؟ اش معاینه

 .اینجا بیارش_

 کمک با.کشیدم سمت اون به رو پاهام هم من و کرد اشاره تختی به

 رو تخت اطراف آبی های پرده نشست تخت پرستار،روی

 و انداختم بیمارستان الکل بوی از پر و سرد محیط به نگاهی.گرفت

 دادم تکیه دیوار به رو سرم.نشستم پالستیکی های صندلی از یکی روی

 می آروم داشت ام خسته های چشم تازه.بستم ثانیه چند رو هام چشم و

 و کردم باز رو هام بود،چشم جیبم توی که گوشیم لرزیدن با که گرفت

 .کردم خارج جیب از رو گوشیم

 جانم؟:گفتم و کردم خونه،پوفی ی شماره دیدن با

 امیر؟ کجایی_

 .بابا بیمارستانیم_

 گفت؟ چی دکتر_

 .کنن می اش معاینه دارن دونم نمی_

 .بیایم هم ما بده رو آدرس_
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 مرخص اگه.نه یا بشه بستری امشب هست نیاز ببینم اول بدید اجازه_

 نیست الزم.اینجا بیاد مامان تا میدم آدرس نشد هم اگه.خونه میارمش شد

 .کشه می طول چقدر نیست معلوم بیاید االن

 .خب خیلی_

 .خداحافظ فعال_

 .خداحافظ_

 صدای با که بستم رو هام چشم دوباره و گذاشتم جیبم توی رو گوشی

 .دویدم تختش سمت به و کردم باز رو هام چشم وحشت ریحانه،با بلند

 شد؟ چی:گفتم و زدم کنار رو پرده عجله با

 نمیده اجازه اما بندازیم جا رو پاش باید:گفت بود ایستاده که مردی دکتر

 .داره درد میگه و

 .بزنید مسکن خب_

 .بندازیم جا رو پاش جوری همین باید نمیشه_

 .بشه تموم تا بندازیدش جا زود پس خب خیلی_

 .بندازم جا رو پاش تا دار نگهش.نمیده کنه،اجازه می تقال_

 .فامیلشم فقط من...تونم نمی من_

 .بیار رو نفر پرستار،چند خب خیلی_

 .بزنن مسکن بگو کنم می خواهش ترسم می من حسین امیر آقا_

 افته نمی اتفاقی.کنارتم من نباش نگران:گفتم و کردم نگاه ریحانه به

 .میشی خوب زود

 .ترسم می من_
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 نمی من اما خواهش از پر صداش لحن و بود التماس از پر هاش چشم

 همه با.میشد خوب تا کرد می تحمل رو درد این باید.بکنم کاری تونستم

 .بکشه درد کمتر تا کنم کاری داشتم ها،دوست این ی

 و گرفتم رو چشمش جلوی و رفتم جلوتر.شدم دکتر ی اشاره متوجه

 .بشه تموم درد این تا کن تحمل بیشتر جان،یکم ریحانه کن گوش:گفتم

 دکتر که همین.کردن شروع رو کارشون همزمان ها پرستار و دکتر

 بیهوش و کشید درد از جیغی انداخت،ریحانه جا رو ریحانه پای

 شد؟ چی ریحانه...ریحانه:گفت و گذاشتم تخت روی رو دستم.شد

 .شد هوش بی دکتر:گفتم و برگشتم دکتر سمت به

 می تعجب باید شد نمی هوش بی اگه.بود پایین خیلی فشارش_

 بعد.بندن می آتل رو پاش و کنن می وصل بهش سرم یه االن.کردی

 .خونه ببریش تونی می

 .دکتر ممنون:گفتم و دادم تکون رو سرم

 بهم خیلی.ها داری دوستش معلومه:گفت و زد بازوم به ای ضربه

 .میاید

 این و بشه بیدار نکنه تا برگشتم ریحانه سمت نگران،به و زده خجالت

 یه.گذاشت تنها رو من و رفت ای دیگه مریض سمت به دکتر.بشنوه رو

 .کرد وصل سرم ریحانه برای و اومد هم پرستار

 باند سر و پریده رنگ ی چهره به و نشستم تخت کنار صندلی روی

 تر معصوم همیشه بود،از خواب وقتی.کردم نگاه ریحانه ی شده پیچی

 .میشد
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 تونستم نمی...تونستم نمی.بگیرم زیباش ی چهره از نگاه تونستم نمی

 عالقه بهش حد این تا چرا.بگیرم رو خودم جلوی دختر این جلوی

 داشتم؟

 :ریحانه

 بهتر حالم حاال و بود شده کم دردم.کردم می باز داشتم رو هام چشم

 که درحالی حسین امیر دیدن با.داشتم ضعف هنوزم حال این با.بود

 روی جونی کم زد،لبخند می چرت داشت و بود نشسته صندلی روی

 امیر دل به دلم آدم،باید همه این بین کشیدم؛چرا آهی.گرفت شکل لبم

 اعتراف این شدم؟چرا می اون عاشق باید خورد؟چرا می گره حسین

 تلخه؟ و سخت برام لعنتی،اینقدر

 چشم کردم،با بازشون دوباره وقتی.گرفتم نفسی و بستم رو هام چشم

 تعجب با.شدم مواجه کرد می نگاهم که درحالی حسین امیر باز های

 نداری؟ که شدی؟درد بیدار:گفت که کردم می نگاهش

 .خوبم نه_

 .ببنده آتل رو پات تا کنم صدا رو پرستار کن صبر_

 نگاه بهش و زدم تلخی لبخند.رفت پرستاری ایستگاه سمت به و شد بلند

 من،نمی و بود من برای پرستار پیداکردن هنوز،درگیر اون.کردم

 درآورده لرزه به رو دلم مرد،امشب اون.بگیرم ازش رو نگاهم تونستم

 .بود

 اونا ی خونه سمت ماشین،به بر سوار و بودن بسته آتل رو پام بعد کمی

 حاج با افتاد که اتفاقی با چطور که بودم فکر این به خجالت با.رفتیم می

 خیال بی اون و مردم می خجالت،داشتم شدت از.بشم رو روبه بابا

 به این و بارید می روش و سر از خستگی و کرد می رانندگی

 .زد می دامن من شرمندگی
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 دخترم؟ بهتری:گفت و کرد کمکم و اومد جلو خانم حاج رسیدیم تا

 .نباشید نگران.خوبم:گفتم و دادم تکون رو سرم

 تکیه کاناپه پشتی به رو سرش کامال و نشست کاناپه روی امیرحسین

 می دکتر.بخوره خانم ریحانه بیار چیزی یه مامان:گفت خستگی با و داد

 .داره بدی ضعف گفت

 جا سر حسین بره،امیر تا ایستاد که همین و گفت ای باشه خانم حاج

 خوردی؟ چی صبح از راستی:گفت من به رو و نشست

 است،سرم همه سوال این که شدم متوجه وقتی و انداختم بهش نگاهی

 .خرما و چای فقط:گفتم لب زیر و انداختم پایین رو

 چی؟فقط:کردم نگاهش بهت با و بردم باال رو امیر،سرم فریاد صدای با

 همین خاطر به دختر؟پس کنی خودکشی خوای می مگه چای؟ و خرما

 نخوردی؟نمی هیچی که ای بچه تو افتادی؟مگه و شد سست پاهات

 بخوری؟ چیزی یه آشپزخونه از بری تونستی

 شد داره،باعث توجه بهم که کنه خوشحالم اینکه جای به هاش حرف

 ی پرده پشت هام چشم و کنه خوش جا گلوم توی نرمک نرم بعضی

 دلخوری همون با.ببینه تار رو اش خسته و عصبی ی اشک،چهره

 رو حواسم بعد سری.شدم براتون دردسر باعث خوام می معذرت:گفتم

 رو من اینکه برای بعدش که نخورم زمین شما ی.جا که کنم می جمع

 کنم می جمع رو حواسم بعد سری.بزنید منت بهم رسوندید بیمارستان به

 .نمیشم شما مزاحم دیگه و

 شدم ناراحت نوعی به زدم؛فقط بهش هایی حرف چنین چرا دونم نمی

 بفهمونم بهش جوری یه خواستم می و بود زده داد سرم طور اون که

 .کرده ناراحتم که
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 ناباور نگاه بود؛متوجه نگذشته من های حرف از لحظه چند هنوز

 خنده زیر یکدفعه.کردم نگاهش و شدم بود شده دوخته بهم که امیرحسین

 می حرص کی سالمتی برای باش رو من.ای بچه خیلی:گفت و زد

 .خورم

 انداخت می خش صدام به که گلوم توی بغض همون و بلندی صدای با

 رو دیگران حرص که نکرده مجبور کسی هم شما.ام بچه من آره:گفتم

 ...شدم باعث ببخشید.بزنید

 کن تمومش:گفت و پرید حرفم بین بلندی صدای با هم باز

 .دیوونه دیگه،دخترهای

 دیکه تا برو پاشو!امیر:گفت غیض با و اومد حرف به بابا حاج باالخره

 .نکنه پیدا کش

 ...بابا حاج ولی:گفت اعتراض و ناباوری با امیرحسین

 .برو نباشه،پاشو حرف_

 سحری بشین کجا؟بگیر:گفت خانم بره،حاج پاشد حسین امیر که همین

 .بهتره نخوابیم دیگه اذانه دیگه ساعت یه.میارم

 تلوزیون و انداخت مبل روی رو خودش محکم عصبانیت با امیرحسین

 توی رو خودشون هام اشک و فشرد می رو گلوم بغض.کرد روشن رو

 ریزش بود،جلوی که ای سختی هر با ولی دادن می نشون هام چشم

 .بودم گرفته رو غرورم و ها اشک

 خوردم زیاد خیلی من گرچه.خوردیم همه و آورد رو سحری خانم حاج

 رفتم راحله اتاق نماز،به از بعد.مردم می گرسنگی از داشتم تقریبا چون

 گلوی و اشک از های چشم به رو هام اشک ریزش ی بار،اجازه این و

 پوشانده رو دهانم که هایی دست میون هقم هق و دادم بغضم از پر

 .شد خفه بودن
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 :امیرحسین

 چند و دوختم چشم سقف به.انداختم تخت روی رو تنم و رسیدم اتاقم به

 .نگرفت آروم دلم هم ها،باز این ی همه با.کشیدم عمیق نفس بار

 فقط:گفتم لب زیر و کشیدم موهام بین رو دستم و نشستم تخت روی

 می جایی یه سرش اگه چی؟ اومد می سرش بالیی خرما؟اگه و چای

 جای به خانم اونوقت.شدم می دیوونه افتاد،من می براش اتفاقی ؟ خورد

 برداشت دیگه جور یه و میشه ناراحت باشه من نگرانی متوجه اینکه

 نمی حتی.کردم اینجوری چرا دونه نمی حتی!دیوونه ی دختره.کنه می

 .است بسته نفسش به نفسم...دونه

 و گذاشتم سرم زیر رو هام دست.کشیدم دراز تخت روی و کردم پوفی

 چقدر دونستم گرچه،نمی بودم شده تر آروم.دوختم چشم سقف به باز

 .بشم پشیمون کشیدم سرش که دادی اتفاق،از اون از بعد قراره

 :ریحانه

 کردم روسری.کردم نگاه آیینه تو خودم به و کردم عوض رو لباسم

 ای نسکافه بلند سارافن و بودم بسته زیبایی شکل به رو ایم قهوه

 شده گفت،خوشگل شد می.بود داده تنم به خاصی رنگم،زیبایی

 گرفتم فاصله آیینه از دستیم عصای کمک آرایش،با ای ذره بدون.بودم

 .رفتم در سمت به و

 رو ام چهره.شدم رو به رو راحله و میالد کردم،با باز رو در که همین

 !میالد دایی:گفتم خوشحالی با و کردم مزین لبخندی به

 دایی رو بنده شما عجب چه:گفت کرد می بغلم که درحالی و زد لبخندی

 .زدی صدا

 منی؟ دایی تو که اینه از غیر کردی؟مگه تعجب چرا_
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 .ریحانه اسم به کوچولو و وروجک موجود یه از امان اما هستم_

 .میالد ا  :گفتم و کردم الکی اخمی و گرفتم فاصله ازش

 .میگن رو اذان االن پایین بریم بیا.کردم غلط باشه باشه_

 پهن بزرگی ی سفره.رفتم پایین ها پله از میالد کمک با و گفتم چشمی

 تفریطی،پهن و افراط یا کاست و کم متوسط،بدون افطاری یه که بود

 ها اون ی همه تقریبا که بودن نشسته سفره دور زیادی ی عده.بود شده

 و رفتیم ای گوشه به میالد با همره.بودم دیده میالد جشن تو رو

 بودن نشسته ای دیگه طرف ها زن و طرف یک گرچه،مردها.نشستیم

 و رفت مقابل طرف سمیه،به و راحله بین من نشوندن از بعد میالد و

 و بود نشسته امیرعلی هم سمیه روی روبه.نشست راحله روی روبه

 نگاهش خواستم نمی.نشینه روم روبه اون که کردم می دعا دل در من

 که هرچی.بود گرفته حرفش از دلم هنوز.بشم کالم هم باهاش و کنم

 .زد می داد من سر نباید بود،اون

 من روی روبه دقیقا اون و نشد خواستم می که اونجور متاسفانه

 قدری به رو سالمش جواب و کردم کمرنگی اخم ناخودآگاه.نشست

 احوال و حال امیرعلی و میالد با کمی.نشنیدم هم خودم که گفتم آروم

 دعا بکنه،مشغول ای عذرخواهی یا بگه بهم چیزی اینکه بدون و کرد

 .شد خوندن

 کرده له رو غرورم اون...اون.نبودم اما باشم آروم کردم سعی

 .بود کرده ناراحت رو داشتم،من دوستش اینقدر که اونی.بود
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 اینجوری باید چرا اما.ناراحته من از هم اون دیدم هاش،می چشم ته

 دردسر براش اینکه خاطر به اون.شدم می ناراحت باید باشه؟من

 خورد رو من شخصیت اون.کرد تحقیر رو من بود شده درست
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 کرده بودم؟چیکار کرده چیکار من شده؟مگه ناراحت اون چرا حاال.کرد

 بود؟ دلخور ازم اون که بودم

 هم رو اون که تو حتی کارم این و شدم بلند جا از عصبی

 میری؟ کجا:گفت راحله.برانگیخت

 .بخونم نماز میرم:گفتم صادقانه

 .کنم کمکت بیام بزار:گفت و شد خیز نیم میالد

 .تونم می خودم نیست الزم_

 .خوب دختر نکن لج_

 کن؛نمی افطار بشین.میالد کنم نمی لج:گفتم و کردم نگاه هاش چشم به

 .بشم دردسرت باعث خوام

 دیدم می درش رو ناراحتی و عصبانیت های رگه که امیرحسین نگاه

 که این از.تصورم برخالف نشدم،دقیقا خوشحال.شد دوخته من روی

 هم بیشتر رو غمم بلکه نشدم خوشحال تنها شد،نه عصبی و ناراحت

 که همین.رفتم باال ازشون سختی و درد با و رفتم ها پله سمت به.کرد

 و گرفتم نفسی.چکید ام گونه روی اشکی قطره رسیدم راحله اتاق به

 از قبل که کردم شکر و رفتم جانماز سمت به.باشم آروم کردم سعی

 شروع رو نماز و نشستم زمین روی.بودم گرفته وضو رفتن پایین

 .شد سرازیر دلم به عجیبی کردم،آرامش می که فکری طبق.کردم

 الی از رو سرش میالد و خورد در به ای شد،تقه تموم نماز که همین

 تو؟ بیام تونم می:گفت و آورد داخل به در

 .حتما:گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 روی کنارم.بست سرش پشت رو در و شد وارد و کرد باز رو در

 ناراحتی؟ ریحانه؟چرا پیش،چته و پس حرف بدون:گفت و نشست زمین

 .نیست چیزیم من:گفتم و دادم تکون رو سرم
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 .ریحانه نگو روزه،دروغ زبون نماز،با از بعد دقیقا و سجاده سر_

 رو لبم و انداختم پایین رو سرم گفتم بهش که دروغی این از شرمنده

 .گزیدم

 نمی داییت رو من مگه:گفت و کشید سرم به دستی قبل از تر مهربون

 نمی آروم رو آدم زدن حرف مثل هیچی.بزن حرف ریحانه؟باهام دونی

 .کنه

 چیزی تونم نمی:گفتم و کردم نگاه مصممش اما مهربون های چشم به

 هم من تا نپرس چیزی کنم می خواهش...کنم می خواهش.بگم بهت

 آمادگی اصال االن من...میالد کنم می خواهش.بگم دروغ نشن مجبور

 .ندارم کردن دل دردو

 هام چشم تو رو درماندگی وقتی و کرد نگاه هام چشم به ثانیه چند

 هم حاال.پرسم نمی چیزی باشه:گفت و کشید سرش به دستی خوند،کالفه

 .عزیزم کن افطار بریم پاشو

 حرف افطاری،نه مدت طول تمام در.رفتم پایین و ایستادم کمکش با

 امیر الخصوص-کس هیچ به و آوردم زبون به ای کلمه نه و زدم

 و ناراحت رو اون چقدر کارم این دونستم نمی.نکردم نگاه-حسین

 مثل دقیقا کشه می زجر داره هم اون دونستم کنه؛نمی می عصبی

 برام وحشتناک اتفاق اون بود دونستم،ممکن می اگر و.خودم

 .افتاد...اما.نیافته

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۲۷] 

 نمی بارش زیر اما دونستم می کسی هر از بهتر خودم و بودم کرده لج

 هر از رو من کردن می سعی و بودن فهمیده رو این هم همه.رفتم

 .بود شده کالم یک من حرف اما بیارن پایین شیطون

 .مسجد برگردم خوام می_
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 رو ما نگرانی یکم!نفهم زبون ی دختره د:زد داد و کرد پوفی میالد

 .داری مراقبت به نیاز و مریضی هنوز تو.کن درک

 .خوبم هم خیلی من_

 !دیگه داره پا یه_

 چی؟_

 دختر؛تو باش داشته درک یکم.داره پا یه.دیگه عالی حضرت مرغ_

 معلوم حاال.کنیم مراقبت تو از باید ما و کردی سقوط ها پله از تازه

 می که کفش یه تو کردی رو پات که گذاشته دمت رو پا کی نیست

 .مسجد برگردی خوای

 !میالد وا:گفتم غیضش همه این از متعجب

 .رم نمی بار زیر من.ها نکن شرک ی گربه مثل رو چشمات_

 زنی؟ می حرف اینجوری من با امروز چرا تو_

 چشم و جانم و عزیزم بهت ات احمقانه کارهای این با داری انتظار_

 .زنم نمی کتکت داری که وضعیتی خاطر به کن شکر رو بگم؟خدا

 من که نخواستم.دارم دایی خوشه دلم:گفتم و برخواستم جا از عصبی

 من.بهتون دادم زحمت ببخشید خانم حاج.بلدم رو راه خودم برسونی رو

 .کنم می زحمت رفع کم کم دیگه

 .رسونمت می که،خودم واقعا:گفت و کشید رو دستم عصبی میالد

 ...نکر الزم_

 فعال جان بابا جان مامان.تو و دونم می من بزنی اضافه حرف_

 .خداحافظ

 رو وجهش این که کنم می اعتراف.کردم نگاه عصبی میالد به متعجب

 .بودم ندیده
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 صاف.کرد پرت ماشین توی رو من تقریبا و کرد باز رو ماشین در

 و گرفت رو راحله،گازش اومدن با.نشست و کرد باز رو در و نشستم

 .کرد حرکت

 به که همین.دوختم چشم بیرون به و نشستم سینه به دست و کردم اخمی

 به بزنم حرفی اینکه بدون و شدم پیاده رسیدیم،سریع مسجد حیاط در

 .رفتم در سمت

 گرچه.بود انگیز بر سوال برام میالد،عجیب رفتار بود؛این عجیب برام

 باز اما کنه می رفتار اینجوری باهام که نگرانیشه از دونستم می دلم ته

 معلمی که بود این باهات،مثل زدنش حرف لحن که بود عجیب برام هم

 .کنه می تنبیه رو آموزش دانش داره

 یه.شدم بلند جا از و کردم پوفی.بستم رو هام چشم و نشستم کاناپه روی

 می تموم رو کارها مغرب نماز تا باید و بود ریخته سرم کار عالمه

 آتل پای با.کردم کشیدن جارو به شروع و رفتم حیاط سمت به.کردم

 رو کارهام باید و بودم کرده لج شدت به اما بود سخت خیلی ام بسته

 .کردم می تموم

 خونه وارد و کردم تموم رو کارها بود ای سختی هر با شب تا

 به رو هوا اینکه وجود با.بستم رو هام چشم و شدم ولو مبل روی.شدم

 داشت هم بدنم آب و بود گرم شدت به هوا هم رفت،باز می تاریکی

 داشتم،می که عطشی با و شد نمی پیدا آب ای دره ذهنم تو.میشد تموم

 .نشم سیر و بخورم اب حسابی تونستم
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 یخچال سراغ به و شدم بلند خوشحالی با مغرب اذان صدای شنیدن با

 .کشیدم سر و برداشتم رو آب چیزی،بطری خوردن بدون.رفتم
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 طرف بر حال،عطشم این با.کرد یخ آب خنکی شدت از ام معده

 خواهد درد ام معده که بودم مطمئن و کشیدم سر رو بطری دوباره.نشد

 دراز جا همون.شد پر ام معده که خوردم حال،اونقدر این با.گرفت

 موندم حالت همون تو دقیقه چند حوصله بی.کشیدم عمیقی نفس و کشیدم

 اول ی لقمه هنوز.کردم خارج یخچال از پنیری و نون و شدم بعد،بلند و

 که ای معده با و کردم پوفی.اومد زدن در صدای که بودم نگرفته رو

 راستم دست و کشیدم سر به رو چادرم.ایستادم بود شده شروع دردش

 ورودی در سمت درد،به و بدبختی هزار با.دادم فشار ام معده روی رو

 .رفتم

 کیه؟:گفتم و ایستادم در پشت

 .کردم نگاه اش چهره به و کردم باز رو در میالد،متعجب صدای با

 و بود پیشونیش روی اخمی هم باز و بود ایستاده در پشت راحله با

 لبخندی.بود اومده دیدنم ها،به این وجود با و بود نگاهش تو دلخوری

 .اومدید خوش علیکم سالم:گفتم شادی با و زدم

 به من به توجه بدون بعد.گفت علیک رو سالمم و شد تر شدید اخمش

 شادی با و دادم تکون تاسف ی نشونه به رو سرم.رفت اتاقم سمت

 .جونم راحله اومدی خوش:گفتم

 خوشت تو دختر:گفت و بست سرش پشت.رو در و زد زیبایی لبخند

 کنی؟ درست شر میاد

 چیه؟ شر؟داستان:پرسیدم و رفت باال تعجب با آبروشان

 خوشگل خانم یه به نگرانی زور از احمق پسر یه که اینه داستان_

 یه مثل و شد ناراحت خوشگله خانم این بعد.گفت پرت و چرت

 .کرد ناراحت رو همه و زد خانواده به دل طوفان،به

 تا کردم باز رو دهانم که همین.نشست پیشونیم روی کمرنگی اخم

 امیر هم و میالد هم بابا حاج هم.ریحانه نگو هیچی:گفت بزنم حرفی
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 نیست الزم پس دونم می رو ریزش به ریز.دلخورن دستت از حسین

 ریحانه؟ کردی اینجوری چرا.بزنی حرفی خودت از دفاع برای

 حرفی تونم نمی آبان اما...اما راحله دونم می خودم دوست رو تو من_

 .شو بیخیال کنم می خواهش.بزنم

 ...آخه_

 .داخل بریم بیا.کنه می درد خیلی ام معده ببین_

 من...باشه باشه:گفت و کشید در سمت به رو من و گرفت رو دستم

 خیلی دستت از.بیار در میالد دل از نظرم به اما گم نمی هیچی دیگه

 .شدی منطق بی مورد،یکم این در تو.داره هم حق البته و دلخوره

 خوب؟ نزنیم حرف موردش در بیا راحله_

 .گیرم می مونی الل من.باشه باشه_

 بدون و بود چیده رو افطار ی سفره میالد.شدم وارد و کردم باز رو در

 همراه و کردم مهار رو ام خنده.خورد می افطاری لپی ما،دو به توجه

 به بودم،اما خورده زیادی آب اینکه وجود با.نشستیم سفره سر راحله

 عادت گرفتن روزه به هنوز بود؛من طبیعی گرچه.بودم گرسنه هم شدت

 .بودم نکرده
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 به که داد بهم خبری اون گرچه.درآوردم میالد دل از بود که جوری هر

 .کرد متعجب رو من شدت

 و کاریه سفر یه.کنم می سفر ترکیه به روزی چند دارم راحله با من_

 خودت مراقب بیشتر مدت این تو.کشه نمی طول بیشتر روز پنج

 .زنه می رو شورت دلم باش؛من

 .بگذرون خوش و نباش من نگران_
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 .هستم نگرانت من هم باز بزنی رو حرف این چقدر هر_

 .باشی نگران الکی نیست الزم.بگذرون خوش.برو_

 .دختر آخه فهمی می چه تو_

 زنی؟ می حرف اینجوری چرا من با جدیدا تو:گفتم و کردم اخمی

 .شدی عجیب خیلی تو آخه_

 دلخور خم نداشتند دوست.نکنه پیدا کش این از بیشتر تا کردم سکوت

 .بشه

 اشون بدرقه تا رفتم فرودگاه میالد،به مخالفت عالرقم بعد روز

 رو من آدمی چون.رفتم نمی و شکست می پام کاش ای...گرچه.کنم

 ...داشت قصد که بود کرده تعقیبم و بود دیده جا اون

 :حسین امیر

 بهم نگاهی مدت،نه این تو.بود گذشته ریحانه و من دعوای از روز سه

 کارهاش این از.بود زده حرف باهام ای کلمه حتی نه و بود انداخته

 عصبی بودم زده که فریادی از قدری به حاال و بودم شده تر عصبی

 و ها چشم بار،رنگ آخرین برای او اما بمیرم داشتم دوست که بودم

 عبور کنارم از توجه بدون فقط ها،اون این تمام با.ببینم رو ریحانه نگاه

 .زدنش حرف و دیدن برای رو من اشتیاق اینهمه دید نمی و کرد می

 و نگرانی جور یه.دیدم می نگاهش تو تغییری به چهارم روز

 ریحانه به تونستم نمی من و گشت برمی دیگه روز دو میالد.اضطراب

 بپرسه و بیاد اون تا بودم بسته میالد به رو امیدم ی همه و بشم نزدیک

 بی که ای نگرانی...بودم نگرانش اش همه.رو ریحانه روز و حال

 .نبود مورد

 :ریحانه
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 می بهش نگاهی نیم حتی نه و شدم می کالم هم امیرحسین با نه

 این تمام شده؛با عصبی و کالفه چطور که دیدم می رو این و.انداختم

 .میشد تر عصبی عصبانیتش از ها،دلم

 که بودم تنها مسجد تو روز اون و گذشت می میالد رفتن از روز دو

 ی شماره به تعجب با.کشید کاناپه سمت به رو من گوشیم زنگ صدای

 کیه؟ یعنی:گفتم لب زیر و کردم نگاه ناشناس

 ام،جواب ناگهانی ی دلشوره به توجه بدون و انداختم باال ای شونه

 بله؟:دادم

 میشه باورت چطوره؟ ما خانم خانم،خوشگل ریحانه به به_

 چقدر نمیشه باورت.عزیزم لرزید دلم دوباره دیدنت نشناختمت؟با

 .بودم دلتنگت

 و زد می تند قلبم.پیچید می گوشم تو مرد صدای و بود اومده بند نفسم

 .اومد نمی باال نفسم

 برای گلم؟دلم زنی نمی حرف چرا:پیچید گوشم تو دوباره شادش صدای

 .خانمی شده تنگ هم صدات

 شهاب؟...ش:گفتم لرزید می که صدایی با

 می.خوبه چقدر سال دو،سه از بعد صدات شنیدن.عزیزم خودمم آره_

 ببینیم؟ رو هم تونیم

 با تقریبا.بیاد جوش به خونم عصبانیت شدت از شد باعث حرفش همین

 .عوضی شو خفه:زدم فریاد داشتم که صدایی تمام
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 زبون به حرفی بخوام اینکه از قبل اما زد دامن عصبانیتم به اش خنده

 می رفتار بد من با سابق مثل هم هنوز خانوما خانم:گفت بیارم
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 بشی که شرطی به کنم تحمل رو اش همه تونممی نداره اشکال.کنی

 .خودم ی خونه خانوم

 و عوضی؟تو خوای می جونم از چی:گفتم و سابیدم بهم رو هام دندون

 دست چرا پس آوردید دست به رو چیز همه که عوضیت خواهر اون

 بی برادر اون و تو کار به کاری دیگه داری؟من برنمی من سر از

 بگم بهت زبونی چه به بابا.بردارید سرم از دست دیگه پس ندارم غیرتم

 خوامت؟ نمی من بفهمی خوای نمی چرا.خوره می بهم ازت حالم

 هر برای خوامت می من که بخوای،همین رو من تو نیست الزم_

 .بسه دومون

 .کنی کاری به مجبور رو من تونی نمی تو:گفتم و زدم پوزخندی

 !بشی خودم مال که کنم کاری تونم می اما_

 چی؟:گفتم فقط بهت با.اومد بند حرفش از زبونم

 برای خوبی های خواب چه بدونی داری،اگه هم ترسیدی؟حق شد چی_

 خوشم کردی چاقور چادر اینکه از.بترسی هم باید که دیدم خودمون

 تو ی واسه کنی؟بابا تور رو امیرحسین کارها این با خوای می.نیومد

 .حاجیه پسر یه از بیشتر خیلی تو لیاقت.داره افت

 بند کاری هر خواهرش و عوضی اون از.گفتم دروغ نترسیدم بگم اگه

 .اومد می

 می مناسب ای کلمه دنبال ذهنم تو و کردم سکوت لحظه چند

 پوزخندی درونیم حس خالف ناگهانی،از تصمیم یه طی باالخره.گشتم

 اگه.ببینی رو من داشتن خواب اینکه مگه.ببند رو دهنت:گفتم و زدم

 کشمت می پرستم می که خدایی به قسم ببینمت ام خونه اطراف

 اونوقت بشی بابام حاج ی خانواده یا من نزدیک دارم دوست فقط.شهاب

 .کنم می پاک نحست وجود از رو زمین خودم های دست با
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 آماده رو خودت فقط نشو عصبی.میشه هم عصبی چه!ترسیدم اوهوع_

 رقم باهم رو رویایی شب یه هم شاید روز،یا یه و پیشت بیام تا کن

 .بای.بمون منتظرم.بزنیم

 و پیچید می سرم تو هاش حرف.پیچید گوشم توی ممتد بوق صدای

 هام دست و کوبید می تند ترس از قلبم.کرد می بیشتر رو درونیم ترس

 فهمیده رو چیز همه اون.کجام من دونست می لعنتی اون.بود کرده یخ

 بود؟ کرده پیدا رو من جای کجا؟چطوری از اما بود

 خودم.بدم ادامه اینجوری تونستم نمی من.بود ترس و سوال از پر سرم

 و پوچ تهدید ها،یه تهدید اون تمام دونستم می کسی هر از بهتر

 دستش اگه...دونستم می.نمیاد بر من از کاری هیچ دونستم می.توخالیه

 ...برسه بهم

 روان ام گونه روی ناامیدی سر از اشکی قطره و دادم تکون رو سرم

 کمک یکی از باید من...من و کوبید می تند استرس و ترس از قلبم.شد

 زمان از بعد روز چهار بود قرار و بود ترکیه هنوز میالد.گرفتم می

 که بود سخت تایم یه مثل...من برای این و.بمونه جا همون هم مقرر

 بار برای برادرم شاید...شاید...نه اما.کردم می سپریش تنهایی باید

 .کنه کمکم کودکی خاطرات اون تمام خاطر آخر،به
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 تماس باهام بار آخرین که ای شماره و برداشتم رو گوشی فکر این با

 تماس و کشیدم گوشی صفحه روی رو دستم.کردم پیدا رو بود گرفته

 داشته رو خط این هنوز که کردم می دعا وجود تکان با.شد برقرار

 بسته امید حل راه آخرین این احمق،به یه وجود،مثل تمام با...باشه

 .بودم
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 و انداختم زمین روی رو گوشی گرفتن،ناامید تماس بار چند از بعد

 که نداشتم رو کسی هیچ من.شد روان ام گونه روی ناامیدی های اشک

 می ختم من نابودی به موضوع،آخرش این شاید و بگیرم کمک ازش

 .شد

 داشته امید که کردم فکر این به و کردم پاک گونه روی رو اشکم

 .نشد کم ترسم از ها این تمام با.داره رو هوات باش؛خدا

 از رو هام دست که بس از بودن کرده زخم رو دستم کف هام ناخن

 دلم به ترس اینقدر چرا دونستم نمی.بودم کرده مشت استرس شدت

 .بود شده ریخته

 به ترس با و پریدم جا در،از زنگ صدای با که بودم خودم تو اونقدر

 به کسی هیچ زمان این تو و بود غروب هفت ساعت.کردم نگاه حیاط

 به سرم،آروم به چادر کشیدن با و ایستادم نگرانی با.اومد نمی دیدنم

 از ناخودآگاه و اومد نمی باال ترس شدت از هام نفس.رفتم در سمت

 .ترسیدم می ترس شدت

 کیه؟:گفتم لرزید می که صدایی با و رسیدم در پشت

 !امیرحسین...منم_

 :امیرحسین

 با.کنیم افطار باهم تا ببرم خونه به رو ریحانه داشت اصرار بابا حاج

 که گفت می بهم مرتبا قبلش گرچه.فرستاد مسجد به رو من بخونه این

 افطاری بودم فهمیده من و کنم ختم رو قائله این و کنم عذرخواهی من

 گوش بابا حاج حرف وجود،به این با.ماست آشتی برای بهونه یه فقط

 غیرعادیش حالت کرد،متوجه باز رو در تا.دنبالش رفتم و کردم

 به رو بود،دلم کرده لونه قشنگش های چشم توی که عمیقی ترس.شدم

 .اومدم دیدنش به چی برای دراصل رفت یادم که اونقدر.انداخت شور
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 لرزش کمی که صدایی با و شد راحت خیالش دید،انگار که رو من

 .سالم:گفت داشت

 تا دنبالت بیام گفت مامان.سالم:گفتم بود مشغول فکرم اینکه وجود با

 .افطار برای ما ی خونه برسم

 .بپوشم لباس تا کنید صبر لحظه چند:گفت و داد تکون رو سرش

 سمت به سختی به هم اون و ایستادم جا همون.بستم رو در و شدم وارد

 به کشید پر افکارم تمام و شد کشیده اتاق در سمت به نگاهم.رفت اتاقش

 .بود نگران اینقدر چرا اینکه سمت

 هم عذرخواهی ازش حتی و رفتیم خونه به هم با فقط اما،و نگفتم هیچی

 .نکردم

 و من کارهای گر نظاره و بود کرده سکوت فقط بار این بابا حاج

 ی تشنه که کرد می دریغ منی از رو نگاهش که ای ریحانه.بود ریحانه

 می دل و درد باهام که بودم ای ریحانه همون دلتنگ.بودم نگاهش

 من این و نبود خبری کدوم هیچ از دیگه.خندید می و زد می کرد،حرف

 .کرد می ناراحت رو
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 قدری به اون اما نگرانه قدر این که شده چی بپرسم ازش داشتم دوست

 میالد بودم امیدوار.بزنم حرفی هیچ تونستم نمی که کرد می رفتار سرد

 پنج اون اومدن اما چیه موضوع بفهمم اون طریق از و برگرده زودتر

 و کالفه.کرد می عصبی رو من این و بود افتاده تعویق به روز

 تر عصبی رو من این و بکنم تونستم نمی کاری هیچ و بودم سردرگم

 .کرد می

 که بود فکر تو اونقدر و بود نشسته ای اطراف،گوشه به توجه بدون

 جا از گوشیم صدای با که بود سی و نه ساعت.شد نمی اطرافش متوجه
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 تر بزرگ هام سوال و دیدم هاش چشم تو رو شادی برق لحظه یه.پرید

 کالف این از عصبی.رفت حیاط به و گفت ببخشیدی.شدن بزرگتر و

 پیشونیم روی بزرگی تخم و خورد گره درهم هام مشت پیچیده درهم

 زندگی تو من.نداشتم حقیقت فهمیدن برای راهی هیچ...من.بست نقش

 .بود سنگین برام چقدر حقیقت این و.نبودم چیزی هیچ...ریحانه

 :ریحانه

 کی از و ببرم پناه باید کی به دونستم نمی.بکنم باید چیکار دونستم نمی

 روی که ای شماره به و پریدم جا از گوشیم رنگ با.بگیرم کمک

 توی امید برق اشکان ی شماره دیدن با.کردم نگاه بود افتاده گوشی

 هم خودم که گفتم جوری رو ببخشید.شدم بلند جا از سریع و دوید چشمم

 بود؟ صدام تو شادی اینقدر چرا.موندم

 برای حاال و بود شده قطع بار یک گوشی.رفتم حیاط سمت به سختی به

 رو اشکانه،تماس که بشم مطمئن آنکه لب بر.خورد می زنگ دوم بار

 .بزنم حرفی اینکه بدون کردم برقرار

 ریحانه؟...ری:پیچید گوشم تو اشکان لرزان صدای

 رو نجاتم راه هم افتاده،باز اتفاقات تمام کردم؛با بغض ناخودآگاه

 که رو لرزونم صدای.بود شده اتفاق همه این باعث که دیدم برادری

 !اشکان:کرد بغض کردم شنید،حس

 بود؟ رحم بی قدر این دنیا چرا.چکید ام گونه روی اشکم قطره

 ریحانه؟ شده چی:پیچید گوشم تو لرزونش صدای

 خاطر شده،به که هم یکبار کنم می کنم،خواهش می خواهش...اشکان_

 بودی،به برادر برام که لحظاتی اون تمام خاطر مادرمون،به و پدر

 روزهای اون تمام خاطر به...کنم می خواهش اشکان...خدا خاطر

 .کن کمکم بار این بینمون،فقط محبت و خوشیمون

 برم؟ قربونت شده چی_
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 همه از من.بشه نزدیکم لعنتی شهاب نذار...اشکان کنم می خواهش_

 و کن رحم من به کنم می خواهش.کنم حفظ رو پاکیم تا گذشتم چیزم

 .کن کمکم توروخدا...توروخدا.بشه نزدیکم کثافت اون نده اجازه

 و شد باز دلم زخم.رو داداشم ی گریه کردم حس و شد بلند هقم هق

 دور خواهری از رو برادری طلبیش جاه با که زنی به فرستادم لعنت

 .کرده

 فامیل که گفتن می راست.کرد می ناراحتم این و لرزید می صداش

 .اندازن نمی دور رو هم بخورن،استخون رو هم گوشت

 هر قسم بابا و مامان روح به...میدم قول.نکن گریه...جانم ریحانه_

 نکن،باشه؟ گریه دیگه کنم می خواهش پس.کنم می بتونم که کاری
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 رهاش.شده تنگ خوب روزهای اون برای دلم...اشکان:گفتم بغض با

 رو ثروت،من اون و من بین بود بابا اگه باش مطمئن...اشکان کن

 ثروت اون کن ولش کنم می خواهش...اشکان کن ولش.کرد می انتخاب

 .رو

 اولش جای به رو چیز همه کنممی سعی دارم خودت جان به_

 .عزیزم کن تحمل دیگه یکم فقط.برگردونم

 .مونم می منتظرت من.باشه_

 .بشه موضوع متوجه عفریته اون خوام آبجی؛نمی کنم قطع باید_

 .باش خودت باشه،مراقب_

 تا کردم صبر ثانیه چند.کشیدم عمیقی نفس و کردم قطع رو گوشی

 نگاه آسمون به و بودم ایستاده هنوز.بشه خشک هام چشم توی اشک
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 می پخش فضا تو رو کمی نور که بود کوچیک هالل ماه،یه.کردم می

 .اومدم خودم به بابا حاج صدای با که کردم می نگاه ماه به.کرد

 ایستادی؟ تنها چرا_

 تماس یه:گفتم و زدم محوی لبخند و برگشتم بابا حاج سمت به

 .داخل بیام خواستم می...داشتم

 جان؟ ریحانه خوبه ها،حالت روز این_

 چی؟:گفتم و کردم نگاهش ناگهانی سوال این از متعجب

 کشی می عذاب داری و ناراحتی چیزی یه از که کنم می حس همش_

 خوام می.ببینمت غمگین ندارم دوست و منی ی راحله مثل تو.دخترم

 .بدی جواب صادقانه دارم دوست و بپرسم سوالی تو از

 یا فهمیده شهاب از چیزی نکنه پرسیدم خودم از و کردم نگاهش ترسیده

 شده؟ امیرحسین به نسبت من حس متوجه

 می سختی به بود،برام کرده سکوت بابا حاج که ای ثانیه چند

 می نگران رو من این و فهمیده چیزی یه کردم می حس.گذشت

 که کنه فکر و مونده پسرش نگاه گرو در دلم بدونه نداشتم دوست.کرد

 و بشه شهاب موضوع متوجه اینکه با.هستم رو و چشم بی چقدر من

 نداشتم صورت،دوست هر در.نگفتم چیزی بهش چرا که برنجه ازم

 .بشم بابا حاج ی شرمنده این از بیشتر

 ازش و کردی دعوا حسین امیر با تو...تو:گفت و گرفت نفسی بابا حاج

 تموم قراره کی دوتا شما لجبازی و لج این بدونم خوام می.شدی دلخور

 بشه؟

 چی؟:گفتم دوباره تعجب با
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 اینجوری رو دوتا شما ندارم دوست.ریحانه نبود چی من جواب_

 شما بین ندارم دوست پس هستید من های بچه شما هردوی.ببینم

 .ببینم دلخوری

 ...چیزه...من...من بابا حاج:گفتم و گرفتم نفسی

 مثل رو شما من بابا حاج:گفتم قبل از تر مسلط و گرفتم نفسی دوباره

 دعوا این تو ولی.کشم نمی دست شما از هرگز و دارم دوست پدرم

 .بود مقصر پسرتون که کنید قبول

 تموم رو دعوا این بهتره که گفتم فقط من مقصری تو که نگفتم من_

 .کنی

 و لج این بشنوم ازش خوب عذرخواهی یه یا موجه دلیل یه وقت هر_

 .میشه تموم هم لجبازی

 .کنم می عذرخواهی اون طرف از من پس_

 اشتباه کار شما.هستن کنن می که کارهایی مسئول خودشون ها آدم_

 این بگذارید بابا،بهاره حاج پس.کنی عذرخواهی بخوای که نکردی

 .بشه درست خودش موضوع
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 .دیگه نکنم دخالت یعنی:گفت و زد لبخندی

 .بزنم حرفی چنین بکنم غلط من:گفتم و دادم قورت رو لبخندم

 .بایستی اینجا اینکه تا بشینی خونه پا این با بهتره.تو بریم بیا_

 ابرو و چشم متوجه.شدم خونه وارد باهاش همراه و گفتم چشمی

 کوری به رو خودش یا حسین امیر اما شدم می حسین امیر به اومدنش

 هم شاید.بده آشتی رو ما داره سعی چقدر پدرش که دید نمی یا بود زده
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 اتفاقی هیچ هم شب صورت،اون هر در.بشم قدم پیش من داشت دوست

 .نیفتاد

 برای و گذشت می آسون بقیه برای که روزی دو.بود گذشته روز دو

 از بودم اما،پر سوم روز.بود عمرم روزهای ترین استرس پر من

 .نبود مورد بی که ای دلشوره.دلشوره و نگرانی

 داشتم دوست.بود نشده متوجهش کسی که داشتم ای نگرانی صبح از

 می تنهاییم،کنارم خاطر به و داد می دلداری بهم و بود یکی روز اون

 .ندارم رو کسی چنین من که دونستم می هم خودم موند؛اما

 به متعجب.نشدم گوشیم خوردن زنگ متوجه که بودم فکر تو اونقدر

 تا زده زنگ نکنه گفتم خودم با و کردم نگاه حسین امیر ی شماره

 تماس باهام اشتباهی فقط اون!باطل خیال زهی کنه؟اما عذرخواهی

 .بود گرفته

 نفس.کشیدم دراز مبل روی هم خودم و کردم پرت مبل روی رو گوشی

 بود دیگه روزهای مثل هم امروز.دوختم چشم سقف به و کشیدم عمیقی

 داشتم؟ نگرانی همه این چرا پس بودم تنها هنوز من و

 .کن کمکم خودت خدایا:گفتم و بستم رو هام چشم

 استرسم و بزارم هم روی پلک بودم نتونسته هنوز من و بود شب نیمه

 آوری مرگ سکوت رو جا همه.بود شده شدن،زیادتر کم جای به هم

 ی خسته های چشم اما بودن رفته خواب به جهان ی همه و بود گرفته

 رفت نمی هم بود،روی افتاده دلم تو که موردی بی نگرانی شدت از من

 .کرد نمی آروم رو افکار از ور مغز این کمی و

 که بود گرم قدری به مرداد اواخر هوای و بود شب نیمه سه ساعت

 حیاط،باعث تو یکی افتادن صدای با که بودم فکر تو.بود کرده ام کالفه

 .بپرم جا از شد
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 های قدم صدای بود که چیزی نبود،تنها ای سایه نبود،هیچ صدایی هیچ

 .بود مسجد کور و سوت و تاریک حیاط تو شخصی

 قفل تو رو کلید و رفتم در سمت به سرعتم تمام با و ایستادم سریع

 ام نگرانی از پر قلب به امنیت در،کمی شدن بسته تق صدای.پیچوندم

 .داد

 سر رو روسریم بعد و کردم تن و برداشتم رو مانتوم و کشیدم عقب

 که ببر یه مثل.تر نزدیک و شد می تر سرعت کم ها قدم صدای.کردم

 با هم مهاجم شد،این می نزدیک اش شده اسیر ی طعمه به آرامش با

 .شد می نزدیک اتاق در به آرامش

 می حریمم تو پا داشت که عوضی آدم اون های قدم و قلبم تپش صدای

 با رو هام چشم.شنیدم می وضوح به که بود صداهایی تنها گذاشت

 یه که درحالی و زدم چنگ مبل روی از رو گوشیم و چرخوندم نگرانی

 .زدم زنگ شماره آخرین گوشی،به به ام دیگه چشم و بود در به چشمم
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 می دودو ترس شدت از که هایی چشم با و گرفتم گوشم کنار رو گوشی

 قلبم شد در،باعث ی دستگیره شدن پایین و باال.کردم نگاه در زد،به

 .بشه متوقف لحظه یک

 شب یه تا میام بودم گفته که بهت.خانم ریحانه کن باز رو در این بیا_

 .باشیم داشته رویایی

 .ریزه می بهم رو زهرش روزی یه اون دونستم لعنتی،می شهاب

 که افتاده اتفاقی صبحه سه شده؟ساعت چیزی ریحانه...ریحانه الو_

 زدی؟ زنگ
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 چی حاال،من و گرفت رو امیرحسین ی شماره که ای گوشی به لعنت

 بگم؟ بهش

 .ریحانه کن باز رو در گفتم_

 امیر:بیام حرف به و بکشم خفیفی جیغ شد خورد،باعث در به که مشتی

 بیا خدا تورو.کنه آبرو بی رو من خواد می اون.کن کمکم توروخدا

 .کن کمکم

 صدای و شد تر بزرگ و کرد گیر گلوم توی بغضم.افتادم گریه به

 دستم از گوشی و بزنم جیغی دوباره شد پنجره،باعث ی شیشه شکستن

 .بشه رها

 های شیشه داشت که کردم نگاه شهابی به و رفتم عقب به قدم دو

 .بشه وارد تا زد می کنار رو شکسته

 می که کاری تنها و کشوندم در سمت به سرعتم تمام با رو خودم

 بسته در رسید،به امیر وقتی که کردم باز رو در.کردم رو تونستم

 کشیدم عقب رو خودم بعد.بشه من نابودی باعث تعلل این شاید و نخوره

 گرسنه،آروم ببر همون مثل هم هنوز اون.نداشت ای عجله شهاب اما

 .اومد می جلو آروم

 خودم از تونستم نمی پام وضعیت با مخصوصا.نداشتم دفاعی هیچ من

 با و باریدن می وقفه بی هام اشک.ترسوند می رو من این و کنم دفاع

 می نفس نفس.بود شده اتاق وارد حاال که کردم می نگاه شهابی به ترس

 کرده شروع که تفریحی شادی و کردم می سکته داشتم ترس از و زدم

 و بودن مرگ مثل من برای که لحظاتی.دیدم می هاش چشم تو بود

 .بود کثیف بازی یه اون،فقط برای

 و شد نزدیکم قدم به قدم.گرفت نقش بدترکیبش لبهای روی کثیفی لبخند

 داشتم؟ فرار برای هم متری،جایی چند اتاق اون تو مگه من
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 ریحانه احوال:گفت بود مرگ ناقوس مثل من برای که شادی صدای با

 رو من جلوی تونه می خرت داداش کردی کردی؟فکر تعجب خانم؟چرا

 یکی هم تو.رسم می خوام می که چی هر به که هستم آدمی بگیره؟من

 تو نداره فایده فرار.بیارم دستشون به باید که هستی چیزهایی اون از

 وگرنه کن همراهیم و کن قبول رو سرنوشتت.میشی من مال امشب

 .کنی مرگ آرزوی بار هزار کنم می کاری

 تمام ترسم،با تمام با.برسه امیر تا کنم تلف وقت که بود این راهم تنها

 از خوای می چی:گفتم جنگید می پاکیش حفظ برای داشت که وجودم

 به که خواهرت و داری؟تو برنمی من سر از دست لعنتی؟چرا جونم

 داری؟ برنمی سرم از دست چرا پس رسیدید پولتون

 دست چیزهای دنبال من.دارمش دیگه چون نیست مهم پول من برای_

 تصاحبت امشب...منی مال تو.چیزهایی اون از یکی تو و هستم نیافتنی

 .کنم می
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 زمین روی رو من و برداشت خیز سمتم زد،به رو حرف این تا

 روم رو ذاتش از تر کثیف بیام،تن خودم به اینکه از قبل.انداخت

 نابودم داره که کنم نگاه و بشینم تونستم نمی.نشست پام روی و انداخت

 خواستم نمی.بگیرم رو جلوش تا کردم می کاری یه حداقل،باید.کنه می

 .نگرفتم رو جلوش چرا که بشم پشیمون رسید،بعدها هدفش به اگه حتی

 اش فاصله خودم از کردم سعی و گذاشتم اش سینه روی رو هام دست

 باهام نفعته به گفتم بهت:گفت و گرفت رو دستم هردو محکم که بدم

 آرزوی که میدم ات شکنجه جوری کنی مقاومت اگه.کنی همکاری

 .کنی مرگ
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 دختر یه فقط من و داشت زیادی زور اون.بود وحشتناک هاش تهدید

 سعی هم حال،باز این با.کنم مقابله باهاش تونستم نمی که بودم ضعیف

 رو تنم و کنم جدا منفورش های دست حصار از رو هام دست کردم

 اومده استوار و محکم...اون اما بره کنار تا دادم می حرکت بدنش زیر

 .کنه نابود رو من تا...تا بود اومده.برسه دلش هوس به تا بود

 بین دستش و کشید سرم از رو روسریم و داشت نگه رو هام دست

 و بستم رو هام چشم درد از.زد چنگ موهایم به محکم و رفت موهایم

 و برد موهام بین رو سرش.نگم آخ تا گرفتم رو خودم جلوی سختی به

 !محشری عطر چه:گفت و کشید بو

 تنم از رو مانتوم اون و شد می سرازیر شدن خشک بدون اشکم چشمه

 .شدم می نابود داشتم من...من.زد می بیرون جا از من قلب و کند می

 :امیرحسین

 خواهی معذرت ریحانه از بودم نتونسته من هنوز و بود گذشته روز دو

 .کرد می تر کالفه رو من این و کنم

 محض به خوردم قسم و کشیدم موهام بین دستی بازهم و نشستم کالفه

 .رو لعنتی قهر این کنم تموم و برم دیدنش به هوا شدن روشن

 تنها ساعت تیک تیک صدا و بود برداشته رو خونه فضای سکوت

 .رسید می گوش به که بود صدایی

 که ساعت به نگاهی.برداشتم رو گوشی و کشیدم پاتختی روی رو دستم

 جمع گوشی نور از هام چشم و کردم داد می نشون رو سه عدد

 رو دستم.کردم رها کنارم رو گوشی و کشیدم هام پلک به دستی.شد

 خواب بی قدر این امشب چرا.دوختم چشم سقف به و گذاشتم سرم زیر

 من؟ بودم شده

 عصبی رو این،من و نداشتم براش هم دلیلی و بود دلم تو بدی نگرانی

 .کرد می
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 ای لعنتی.پریدم جا از گوشیم خوردن زنگ صدای با که بودم فکر تو

 زمین روی تخت روی از اما دارم برش تا زدم غلطی و کردم زمزمه

 اما کشیدم نور سمت به و زمین روی رو شم،دستم بلند اینکه بدون.افتاد

 .رسید نمی بهش دستم چرا دونم نمی

 درشت هام چشم.کردم نگاه شماره به و برداشتم رو گوشی باالخره

 تماس باهام شب وقت این و قهرش وجود ریحانه،با که بود شده چی.شد

 بود؟ گرفته

 ریحانه...ریحانه الو:دادم جواب نگرانی با و زدم پس رو افکارش

 زدی؟ زنگ که افتاده اتفاقی صبحه سه شده؟ساعت چیزی
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 می اون.کن کمکم توروخدا امیر:گرفتم جواب ترس از پر صدایی با

 .کن کمکم بیا خدا تورو.کنه آبرو بی رو من خواد

 شیشه شدن شکسته و جیغ صدای.نشستم جام سر و شد درشت هام چشم

 یه و رفتم کمد سمت به.شد همزمان دستش از ریحانه گوشی افتادن و

 از رو نبسته،سوییچ رو هاش دکمه و پوشیدم زیرپیراهنم روی لباس

 .دویدم و برداشتم پاتختی روی

 فکر با و پیچید می گوشم تو ریحانه صدای مرتبا و بود کرده قفل مغزم

 به زنان نفس نفس.شدم می دیوونه داشتم بیفته ممکنه اتفاقی چه اینکه

 .هیراد به زدم رنگ حال همون تو.رفتم پایین یکی دوتا و رسیدم ها پله

 داداش سالم:بود اداره تو احتماال.نکرد متعجب رو من سرحالش صدای

 شده؟ چی

 شناسی؟ می رو ما مسجد هیراد:زدم فریاد

 امیر؟ شده چی_
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 نه؟ یا شناسی می:زدم فریاد دوباره

 دویدم می در سمت به که رو من دست و کرد باز رو در بابا حاج

 امیر؟ شده چی:گفت و گرفت

 و بنویس رو مردی؟آدرس:گفتم عصای نمیده جوابی هیراد دیدم وقتی

 .اونجا بیا سریع

 .بیا زود.افتم می راه دارم من:گفتم و دادم رو آدرس

 اومده؟ چرا؟دزد بگو آخه د  _

 یه خوان می:زدم فریاد سمیه و امیرعلی و بابا و مامان به توجه بدون

 رو خودت نشده دیر تا.کنم می خواهش من به هم.کنن ناپاک رو دختر

 .لعنتی برسون

 حالت همون تو و دویدم بازهم و آوردم در بابا حاج دست از رو دستم

 .بهتون میدم خبر نیاد دنبالم کسی هیچ...کنم می خواهش نیاید:گفتم

 مسجد سمت سرعت،به بیشترین با و درآوردم پارک از رو ماشین

 نذار خدایا که کردم می فکر این به و کوبید می تند قلبم.کردم حرکت

 .کن کمکمون خودت خدایا.بشه دیر

 :ریحانه

 هام فریاد و هام گریه به توجه بدون که مردی بودم،از متنفر خودم از

 می گریه.بودم متنفر بوسید می رو من هوس به و بود گرفته رو تنم

 نمی اما بشم خفه تا خوردم می سیلی.زدم می صدا رو خدا و کردم

 پر.مانتوم زیر نداشتم بیشتر تاب یه و بود آورده در رو تنم مانتوی.شدم

 گریه و دیدم می رو شهوت برق هاش چشم تو و کرد می نگاهم هوس

 .کردم می

 نیست؟ کسی کجاست؟چرا امیر رسه؟پس نمی دادم به کسی چرا
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 حالم.بیارم باال کردم گیر توش که وضعیتی خاطر به خواست می دلم

 .کرد می نوازشم هم اون،هنوز و خورد می هم به تنم و خودم از

 از ذارم می کردی فکر:گفت و کشید باال رو من و گرفت رو ام یقه

 ابد تا کنم تصاحبت وقتی و منی مال فقط خوندی؛تو بری؟کور دستم

 تو.بگیره من از رو تو تونه می کرده فکر حسین امیر.میشی خودم مال

 فهمی؟ می منی مال فقط

 شلوارم سمت به رو دستش.خورد زمین ردی سرم و کرد ول رو ام یقه

 .خدا...خدا:بگم گریه با شد باعث و برد

 نمی رو صدات خدات:گفت و خندید تمسخر با و کشید عقب رو دستش

 .نداره وجود دنیا این تو فهمیدی؟خدایی.نداره وجود چون شنوه
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 .داره وجود خدا کنی می اشتباه_

 اون...اون.اومد بند اشکم ای ثانیه چند و شد کشیده ورودی در به نگاهم

 .بودم دیده جایی یه بودم مطمئن رو پلیس لباس اون با مرد

 بود زده بهت پلیس اومدن بابت هنوز که شهابی محکم و اومد جلو مرد

 کنار رو اونها یکی.بودن ایستاده در جلوی هم مامور تا دو.زد پس رو

 و شد شروع ام گریه.شد قفل من روی هراسانش نگاه و شد وارد و زد

 .گرفتم حسین امیر نگاه از رو هام چشم خجالت با

 این بابت کشید پر دلم و انداخت تنم روی رو نمازم چادر و اومد جلو

 مأمورها.گرفتم آروم کمی چادرم زیر و شد شروع هام هق هق.کارش

 تکیه دیوار به و کشیدم باال رو بردن،خودم زده دستبند رو شهاب که

 .شد سرازیر هام اشک بازهم و دادم
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 آب لیوان یه بیا:شنیدم رو امیرحسین صدای که بودم خودم حال تو

 .بخور

 چشم توی عصبانیت.کردم نگاهش و زدم کنار رو چادر آروم

 مهربونش های چشم تو محفوظ نگرانی تر مهم همه از هاش،غیرتش،و

 و کرد اشاره دستش توی آب لیوان به.کرد بیشتر رو ام گریه

 .بخورش:گفت

 بابت هم...ممنون:گفتم ام گرفته صدای با و گرفتم ازش رو لیوان

 .ممنونم خیلی.اومدنت بابت این،هم

 ام وظیفه:گفت مهربونی لحن با.کرد آروم رو دلم اش کننده دلگرم لبخند

 .شده تموم چیز همه.باش آروم و بخور هم حاال.بود

 گذروندم،باز سر از که چیزهایی یادآوری با و کشیدم سر کامل رو آب

 .افتادم گریه به

 .شده تموم که چیز گریه؟همه چرا_

 .ترسم می خیلی...ترسم می:گفتم گریه با

 بزنه،هیچ آسیب بهت تونه نمی کسی اینجام من وقتی:گفت محکم

 باشه؟.نکن گریه کنم می خواهش حاال.کس

 .نزدم حرفی و دادم تکون رو سرم

 و بزنم بابا به زنگ یه میرم خب،من خیلی:گفت و کرد فوت رو نفسش

 .اذانه دیگه یکم.بخوریم بیارم هم چیزی یه

 تماس تا شد خارج اتاق از.دادم تکون رو سرم و کردم ساعت به نگاهی

 سحری برای هم چیزی یه و پوشیدم مناسبی های لباس هم من و بگیره

 .کردم آماده

 می سرم بالیی چه نبود امیر اگه.رفتم فرو فکر به و نشستم زمین روی

 شده بدبخت نبود اون اگه.بودم شده نابود نبود اون اومد؟اگه
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 شد خوب چه که کردم فکر این به و کردم زمزمه خداروشکری.بودم

 بود نامحرمی مرد اون.ازش کشیدم می خجالت خیلی گرچه.رسید که

 پر رو افکارم تمام خجالت.دید می نباید که بود دیده رو چیزهایی که

 .نشدم اومدنش متوجه که بودم فکر تو اونقدر و بود کرده

 آرومم اینطوری که بودم ممنون آرش و کرد می دلگرمم هاش لبخند

 .نگفتن رو اذان تا بخور زود:گفت و نشست.کنه می

 زبون دادن تکون از سرم دادن تکون انگار و دادم تکون رو سرم

 .برام بود تر راحت کوچیکم

 خب،همه خیلی:گفت و کرد جمع رو خوردیم،وسایل که لقمه چند

 .بریم بیا منتظرن
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 آخه...آخه:شد باز زبونم قفل باالخره انگار و کردم نگاهش نگرانی با

 .بیام تونم نمی من

 چرا؟ اونوقت_

 ...چون...که چون_

 با بزارم تونم نمی.ریحانه نیار چرا و چون:گفت و کرد قطع رو حرفم

 .بمونی اینجا وضعیت این

 شو آماده سریع.نمیشه اینجوری:گفت و کرد اشاره شکسته ی شیشه به

 .بیای تا مونم می منتظر حیاط تو من

 برداشتم جیزی یه منم و شد خارج اتاق از.بزنم حرفی تونستم نمی دیگه

 کردن خاموش و گوشیم برداشتن با و برداشتم وسایل یکم.کردم تن و

 .رفتم مسجد در سمت به و بستم رو چراغ،در
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 داده تکیه در به و بود جیبش تو دستش.ریخت دلم حسام امیر دیدن با

 رو خودش جلوی سختی به دونستم می.بود فکر تو شدت به و بود

 کاری تونستم نمی اما کنه می اش خفه داره غیرتش دونستم گرفته؛می

 .رفتم می همراهش و دادم می گوش حرفش به باید من،فقط.کنم

 :حسین امیر

 چی امیر:پیچید گوشم تو بابت نگران صدای که بود نخورده بوق تا دو

 رسیدی؟ موقع بکنه؟به رو کار اون خواست می شده؟کی

 هم رو طرف و خوبه حالش.خوبه چیز همه بابا حاج نباش نگران_

 .میایم و خوریم می سحری یکم ما.بردن

 .میره می نگرانی از داره مامانت.بیاید ود ز_

 .کنم می قطع دیگه.نکنه خدا_

 و باشم آروم کردم سعی و رفتم خونه سمت به و کردم قطع. ر گوشی

 پیش رو رفتن موضوع و خوردیم رو سحری.کنم آروم هم رو اون

 باهام که کنم قانعش کردم سعی اما نگرانه چی برای دونستم می.کشیدم

 .بیاد

 فرو فکر به و دادم تکیه در به.رفتم در سمت به و شدم خارج اتاق از

 .رفتم

 دلم هاش گریه یادآوری با.رسیدم موقع به که کردم می شکر رو خدا

 اون که عوضی اون یادآوری با.شدم می دیوونه داشتم و شد می ریش

 دست بزاره حریمش به پا خواست می و بود افتاده ریحانه روی طور

 جا همون تا بمونه لگدم و مشت زیر اونقدر داشتم دوست.شد مشت هام

 ی ریحانه خواست می که رو مردی کنم اش خفه داشتم دوست.بده جون

 خواست می که رو مردی کنم نابود خواستم می.کنه ناپاک رو پاکم

 .بگیره ازم رو من ی ریحانه
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 می براش اتفاقی اگه.دارم دوستش چقدر که فهمیدم می داشتم تازه

 و دادم تکون رو سرم کالفه.بخشیدم نمی رو خودم وقت افتاد،هیچ

 به نایلون که شدم ای ریحانه متوجه تازه و کردم اطراف به نگاهی

 تو نگاهم و لرزید قلبم.زده زل بهم و ایستاده بیرونی های لباس با دست

 پایین رو دیدمش،سرش من که شد متوجه وقتی.شد قفل غمگینش نگاه

 با و کنم بغلش داشتم دوست.اومد سمتم به نامنظم های قدم با و انداخت

 حدم از پا نباید اما.اش ریخته بهم افکار به ببخشم آرامش هام حرف

 جلوی باید داشتم؟من مرتیکه اون با فرقی چه اونوقت.گذاشتم می فراتر

 خاطر به.کرد می خفه رو من داشت که گرفتم می رو احساساتی غلیان

 .کردم می رو کار این باید من...ریحانه

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۳۱] 

 :ریحانه

 نشسته جلو صندلی روی من.شکست می ماشین صدای فقط رو سکوت

 می خستگی از هام چشم.کرد می رانندگی آرامش با امیرحسین و بودم

 خوابیدم،من می نباید من.کردم می مبارزه آلودگیم خواب با و سوخت

 خسته های چشم اما.کردم می استراحت بعد و رسیدم می خونه به باید

 به که کابوسی اما افتاد هم روی هام پلک باالخره.داد نمی اجازه بهم ام

 داد؟ می رو گرفتن آرامش ای لحظه ی اجازه بهم مگه بود افتاده جونم

 نگاه اطراف به ترس با و پریدم خواب از و شد تند هام نفس

 تکون با و بود کرده پارک ای گوشه رو ماشین امیرحسین.کردم

 .کرد می نگاه من،بهم خوردن

 من نزدیک رو سرش.بستم آرامش با رو هام چشم و کشیدم راحتی نفس

 خوبی؟:گفت و آورد
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 هام چشم کردن باز بدون و شد سرازیر بسته های چشم با هام اشک

 تو ممکنه که تنهام دختر یه فقط من.ترسم می خیلی من...ترسم می:گفتم

 تنهایی متوجه صفت گرگ های آدم اگه.بیفته براش اتفاقی هر دنیا این

 ...بشن من

 شده تموم چیز همه:گفت اطمینان با و محکم و کرد قطع رو حرفم

 .نکن گریه و باش آروم حاال دیدی بد کابوس بگیره فقط تو...ریحانه

 ...از دنیایی هاش چشم ته.نزدم حرفی و کردم نگاه هاش چشم به

 هم افکارم تو حتی من.دوختم چشم بیرون به و گرفتم ازش رو هام چشم

 اون ممکنه که کنم فکر نباید من.کنم رویاپردازی که نداشتم رو این حق

 بابا حاج ی خانواده های محبت از نباید...نباید باشه؛من داشته دوستم هم

 .کنم سواستفاده

 ی بقیه مثل ساده زندگی من،به حق چرا.شد پر هام چشم و گرفت دلم

 محبت از که نکنه فکر بابا حاج اینکه خاطر به باید نبود؟چرا دخترها

 رویای به نباید کنم؟چرا سرکوب رو کنم،احساسم می سواستفاده هاش

 و کنم دوری دارم دوستش که کسی از باید باشم؟چرا دستته دخترونه

 غمناک من،اینقدر سرنوشت کنم؟چرا فراموش همیشه برای رو عشقم

 شده؟ نوشته

 روی نگاهش دونستم می.آورد خودم به رو من ماشین استارت صدای

 نمی حال این با اما کردم می حس راحت خیلی رو نگاهش منه،سنگینی

 می تمومش همیشه برای باید من.بگیرم رو هام اشک جلوی تونستم

 تمومش نداشت قصد و بود چسبیده قلبم ی تنه به که رو حسی این کردم

 .کنه

 و مردم می داشتم نگرانی شدت از.رسیدیم اینا بابا حاج ی خونه در به

 داشت نگه.ای گوشه امیرحسین.بود مشخص کشدارم های نفس از این

 !ریحانه:گفت و
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 داخل؟ ری نمی چرا:گفتم و برگشتم سمتش به تعجب با

 های حرف از هاش،دنیایی چشم ته.کرد نگاه هام چشم به ثانیه چند

 و گزید رو لبش.لرزوند می رو احساسم پر قلب این و بود ناگفته

 .کن فراموشش هیچی:گفت

 خونه سمت به دوباره و کشید کنار هام چشم روی از رو نگاهش

 و امیرعلی همراه خانم حاج و بابا کرد،حاج پارک رو ماشین تا.رفت

 .اومدن ماشین سمت به.و کردن باز رو در سمیه
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 از قبل.رفتم فرو خانم حاج گرم آن حجم تو و کردم باز رو ماشین در

 رو من خانم حاج ی گریه صدای بزنم حرفی یا بکنم کاری بخوام اینکه

 دور رو ترسم کردم سعی و کردم بغلش محکم.انداخت گریه به

 تونه نمی چیزی هیچ و هستم مادر امن آغوش تو کردم می حس.بریزم

 و کرد دور خودش از رو من خانم حاج.بندازه خطر به رو من

 مادر؟ خوبی:گفت

 تنش به و زدم گریه زیر قبل از بپاشن،بدتر نمک روش که زخمی مثل

 کمرم به آروم.کردم اسیر بازوهاش بین رو خودم و انداختم چنگ

 می لرزید می بغض شدت از که مهربونی صدای با و زد می ضربه

 .امنه جات دیگه حاال عزیزم باش آروم.دخترم شده تموم چیز همه:گفت

 رو همسرش دست و کرد می گریه ما پای به پا سمیه.شدم آروم کم کم

 توی غیرتش و کرد می پا به پا کالفگی با امیرعلی.فشرد می دست در

 دونه تسبیح بابا حاج.بود خوشایند برادرانه غیرت مثل برام هاش چشم

 چشم و فشرد می اش مردانه های دست بین رو خوشرنگش آبی درشت

 پنهان زد اش پدرانه های اشک تا بود کشیده پایین رو هاش

 گاهی چتر هراز و بود گرفته ضرب زمین روی پا با امیرحسین.کنه
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 عصبانیتی از عمیقش،نشون های نفس و کشید می موهاش بین دستی

 .داشت سرکوبش در سعی که داشت

 زیر به صدا،سه بی و اومدم بیرون خانم حاج بغل از باالخره

 استراحت راحله اتاق تو برو:گفت و گرفت رو دستم خانم حاج.انداختم

 .بخوابی راحت تا میارم آور خواب یه برات.عزیزم کن

 خیلی من ممنون؛ببخشید:گفتم ام گرفته صدای با و دادم تکون رو سرم

 روزه آخه بخورم قرص تونم نمی درضمن.کردم درست دردسر براتون

 .گرفتم

 دردسری عزیزم؛هیچ نزن رو حرف این:گفت و فشرد رو دستم

 رو فردا یه.بخوابی راحت نت بخوری بهتره هم قرص مورد در.نبود

 .نگیر روزه

 ...خانم حاج ولی:گفتم اعتراض با

 برای بریم باید صبح اول از فردا تخت بکنید رو کار همین بهتره_

 .کنید ضعف ممکنه نخوردید هم درمونی درست سحری.شکایت

 جایز رو مخالفت دیگه و کردم نگاه زد رو حرف این که امیرحسین به

 حاج.عزیزم برو:گفت که زدم خانم حاج برای جونی کم لبخند.نتونستم

 .سرپایی وقته خیلی تو بریم بیا جان سمیه داخل برو هم شما آقا

 برام خانم حاج و رفتم راحله اتاق به.شدیم خونه وارد هم با همراه

 شدن بوسیده میده حالی چه و کرد مرتب تنم روی رو پتو.آورد قرصی

 و بستم رو هام چشم.عزیزه مادر مثل برات که زنی توسط پیشونیت

 خستگیم از پر های چشم قرص،خواب مدد به و کردم خالی رو مغزم

 .کشوند خودش دنیای به رو

 :امیرحسین

 می خستگی از توروخدا،دارم مامان:گفتم مامان به اعتراض با

 .دیگه کنید بازجویی ازم کامل صبح فردا.میرم
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 .پسر بزن حرف درست مادرت با:گفت اعتراض با بابا حاج

 راحت بدید اجازه رو امشب میشه.ندارم حوصله و ام ام،عصبی خسته_

 کنم؟ استراحت
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 حرف اما شنیدم رو گفت می هللا اال اله ال لب زیر که بابا حاج صدای

 روی ای بوسه.برنجونم خودم از رو بابا حاج مبادا تا نزدم ای دیگه

 دیشب از شاهده خدا.برم قربونت نکن اخم:گفتم و کاشتم مامان ی گونه

 برات کامل جزییات با نبودم خسته خیلی اگه.نذاشتم هم رو پلک حاال تا

 حاال.میشم بیهوش خستگی شدت از دارم االن اما گفتم می رو چیز همه

 .بشه رفتن به راضی دلم تا بخند امیرت جون

 مریض برد؟نکنه نمی خوابت چرا:گفت و شد نگرانی از پر نگاهش

 شدی؟

 برم؟ میدی اجازه حاال.نباش نگران نه!بشم دلت فدای:گفتم لوسی لحن با

 .کن استراحت پسرم،برو برو_

 پاهام.رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند صندلی روی از و زدم لبخندی

 امیدوار.شد کشیده بسته در به نگاهم و شد سست راحله اتاق در جلوی

 چند بودم،حداقل امیدوار.کنه سپری کابوسی هیچ بدون رو شب که بودم

 .کنه استراحت رو ساعتی

 و کندم تن از رو لباسم.انداختم میز روی رو گوشی و شدم اتاقم وارد

 نگاه دیواری به و خوابیدم راست پهلوی به.کشیدم دراز تخت روی

 داشت نام ریحانه که ای زمینی ی طرفش،فرشته اون در که کردم

 شاید.زمینی ی فرشته:گفتم لب زیر و زدم لبخندی فکرم از.بود خواب

 !من ی فرشته هم
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 گفتم دلم تو هزارم بار برای و بستم رو هام چشم و زدم ای دیگه لبخند

 .خداروشکر

 تا رفتیم کالنتری به ریحانه و امیرعلی راه هم به بعد روز صبح

 مستقیم شد،امیرعلی تموم که کارها.کنه پر رو اش نامه شکایت ریحانه

 .برسونم رو ریحانه که خواست من از و رفت شرکت به

 موضوع از.زدم می حرف میالد با داشتم من و بود نشسته ماشین تو

 توضیح براش رو چیز همه خواست می من از و بود شده باخبر

 لرزید می عصبانیت شدت از که صدایی شد،با تموم که هام حرف.بدم

 .امیر باش مراقبش.گردم برمی پرواز اولین با:گفت

 تو هم عوضی اون.امنه ریحانه جای داداش؛دیگه نباش نگران_

 .بازداشتگاهه

 .دادی نجات رو ام ریحانه که ممنون...امیر ممنون.باشه_

 .بود ام وظیفه_

 .بینمت می ایران تو.میرم من_

 .فعال_

 با پریده،داشت رنگ با.کردم نگاه ریحانه به و کردم قطع رو گوشی

 به.است گرسنه االن و افتاده فشارش بودم مطمئن.زد می حرف تلفن

 با همراه کیک یه براش و رفتم دیدم می که مارکتی سوپر اولین سمت

 ترسیدم می.زنه می حرف کی با که نبودم مطمئن.خریدم شیرموز

 اما.بشنوم من که باشه نداشته دوست و باشن خصوصی هاش حرف

 .شده تموم هاش حرف رسیدم،دیدم ماشین به وقتی

 کیسه.نگفت می خب و انداخت بهم نگاهی.نشستم و کردم باز رو در

 .بخور چیزی به:گفتم و گرفتم سمتش به رو
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 خوردن به شروع و گرفت ازم رو کیسه و گفت ممنونی لب زیر

 که درحالی رفتم خونه سمت به و انداختم راه رو ماشین سکوت در.کرد

 .بکشم رو مرد اون داشتم دوست و داد می عذابم غیرتم هم هنوز
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 :ریحانه

 زنگ گوشیم که بودم امیر منتظر ماشین تو و بود شده تموم هام کار

 عصبانیت با خواستم و شد پر هام اشکان،چشم ی شماره دیدن با.خورد

 آبجی ریحانه:پیچید گوشی تو نگرانش صدای که بدم رو جوابش

 و بگو چیزی زنی؟یه نمی حرف نیفتاده؟چرا که بدی اتفاق خوبی؟ببینم

 .ریحانه بگو چیزی یه باش زود.نشده چیزی که کن راحت رو خیالم

 از.شد می پیدا هاش رگ تو غیرتی نیمچه هنوز و بود نگرانم پس

 تلخی لبخند.گرفت دلم هم و شدم خوشحال هم هاش نگرانی این شنیدن

 .رسید موقع به امیر...خوبم:گفتم و زدم

 .خداروشکر:گفت وار زمزمه و کشید راحتی نفس

 کیه؟ امیر:گفت و کشید ای دیگه نفس

 .بابا حاج پسر:گفتم و گرفت جون کمی لبخندم

 کجاست؟ االن...باشه_

 کی؟:گفتم تعجب با

 .کثافت اون_

 .بازداشتگاه_

 .پیشت میام زود خیلی.ریحانه نمونده چیزی دیگه.میارم در رو پدرش_

 گی؟ می راست_
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 .مردونه قول به.میدم قول آره_

 .اشکان بیا زود_

 .بمون منتظر دیگه یکم فقط.میشه تموم داره_

 .مونم می منتظر هم عمرم آخر تا_

 .گیرم می تماس باهات.برم باید_

 .باش خودت مراقب.باشه_

 رو هام چشم و دادم تکیه صندلی به رو سرم و کردم قطع رو گوشی

 قور و قار گاهی چند از هر شکمم.دادم فشار هم روی سوخت می که

 نمی شکایتی هیچ حال این با.بود افتاده تنم به بدی ضعف و کرد می

 خودم وگرنه نداشتم میلی درواقع.خواستم نمی هیچی امیر از و کردم

 .بخورم و بگیرم چیزی تونستم می

 گرفته خوراکی برام.شد سوار امیرحسین و شد باز در که بودم فکر تو

 خوردم رو ها خوراکی.کرد می درک رو من حال مرد این چقدر و بود

 خونه و رسیده میالد که داشتم خبر.افتادیم راه اشون خونه سمت به و

 اما داشت خواهد من با برخوردی چه که بودم نگران کمی.منه منتظر

 .مورده بی کامال نگرانیم دونستم می هم دلم ته

 توقف ماشین.شد طی چجوری مسیر نفهمیدم که بودم فکر تو اونقدر

 .رسیدیم زود چه:گفتم و کردم نگاه اطراف به تعجب کرد،با

 اومدیم رو عادی مسیر همون وگرنه نبود حواست تو:گفت و زد لبخندی

 .دیگه

 در سمت امیرحسین،به با همراه.کردم باز رو در و گرفتم نفسی

 .رفتیم ورودی

 نشسته راحله با همراه که دیدم رو شدم،میالد پذیرایی وارد که همین

 ریخته بهم که گفت شد می کالم یک میالد،در وضع و سو.بودن
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 سرخ هاش چشم و بود چروک از پر داشت تن به که لباسی.است

 شده کثیف براقش های کفش حتی و بود ریخته بهم موهاش.بود

 چشم تو نگرانی از پر نگاه همون اما داشت بهتری وضعیت راحله.بود

 .داشت وجود هاش

 در من و دوید سمتم به و شد،ایستاد من حضور متوجه میالد که همین

 که بود گرفته تنم دور رو هاش دست محکم قدری به.گرفت آغوش

 با و زدم تلخی لبخند.شکسته حال در هام استخون کردم می حس

 فهمیدم بابا خوب:گفتم داشت لرزش بغض تاثیر از که صدایی

 !دایی خان کنی نابودم بزنی نیست الزم.نگرانمی
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 خوبی؟:گفت بغض با

 .خوبه حالم نباش نگران:گفتم و شد تر پررنگ لبخندی

 غرور خواست نمی.کشید هاش چشم به رو دستش و گرفت فاصله ازم

 .بشه دار خدشه نگرانیش سر از های اشک با اش مردانه

 و ایستادم پا ی پنجه روی.بگیرم رو خودم جلوی لب،نتونستم به لبخند

 جان،نمی میالد برم قربونت:گفتم و کاشتم اش گونه روی ای بوسه

 .باشی نگران دیگه خواد

 .شد راحت خیالم دیدمت که حاال.شیطون باشه:گفت و کشید رو بینیم

 .بشین بیا:گفت و بوسید رو ام گونه متقابال

 با روبوسی از بعد و رفتم تیره آبی های مبل سمت به همراهش

 .کردم سکوت و نشستم مبل راحله،روی
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 کسی با و باشم تنها داشتم دوست مرتبا.بود برام سختی روزهای

 همه این از عصبی.داد نمی اجازه من به جمع اما نکنم صحبت

 .بابا حاج:گفتم شام شلوغی،سر

 دخترم؟ بله:گفت و کشید خوردن از دست بابا حاج

 کردید؟ درست رو اتاقم ی شیشه_

 .آره:گفت و داد تکون رو سرش

 به امشب من بدید اجازه اگه پس:گفتم و گرفت شکل لبم روی لبخندی

 .برگردم خونه

 چی؟:گفتن سمیه و میالد

 ام خونه به خوام می:گفتم و دوختم چشم هام دست به و گرفتم نفسی

 خونه به من دید می اجازه.دادم زحمت بهتون خیلی هم حاال تا.برگردم

 برگردم؟

 .تونی نمی نه_

 زده بهت و کردم نگاه حسین امیر به و آوردم باال رو سرم بهت با

 چی؟:گفتم

 خونه به نمیده اجازه تو به دیگه کس هیچ نه من نه:گفت و کرد اخم

 .برگردی

 ...اما_

 و خریده رو حکمش شهاب!خانم...ریحانه کن گوش خوب:گفت عصبی

 که کرد تهدیدمون و زد زنگ هیراد دوستم و من به حتی اون.شده آزاد

 فرصت یه دنبال گفت من به اون.ذاره می دستمون کف رو حسابمون

 نگفته کسی به رو موضوع این من.بیاد تو سمت به دوباره تا مناسبه

 که واجبه ات احمقانه تصمیم این با االن اما نشن نگران تا بودم

 احتیاطی بی بخوای اگه.اومد می سرت داشت بالیی چه کنم یادآوری
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 کار و بشه نزدیک تو به کنه می سعی دوباره شرف بی اون کنی

 تونی نمی دیگه تو.ریحانه کن گوش خوب پس.کنه تموم رو ناتمومش

 تکیه بقیه خودت،به به کردن تکیه جای به وقتشه.کنی زندگی تنها

 اطرافت های آدم باید پس کنی حل رو مشکالتت تمام تونی نمی تو.کنی

 تو.کنی زندگی تنها نباید دیگه تو.بگیری کمک بقیه از و بشناسی رو

 .کنی تکیه آدم یه به زندگی تو باید

 که بزنه ای دیگه حرف ترسیدم می و لرزوند می رو قلبم هاش حرف

 من:گفتم و کشیدم نفسی.انداختم زیر به سر و گزیدم رو لبم.نباشه درست

 میالد،من بابا،چه حاج چه.باشم دوش رو اضافی بار یه ابد تا تونم نمی

 .باشم اونا سربار ابد تا تونم نمی

 میالد یا ما خونه تو خوای نمی که ابد تا قشنگم دختر:گفت خانم حاج

 و بسپاری بهش رو دلت بتونی که میشه پیدا مردی یه باالخره.بمونی

 .کنی تعارف خواد نمی پس.کنی ازدواج
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 شدم تر آروم که کمی.گرفتم نفسی و دوختم چشم هام دست به هم باز

 .باشم کسی سربار هم مدت این تو خوام نمی ولی:گفتم

 داییت ی خونه تونی می درست،اما داری تعارف ما با:گفت بابا حاج

 .بمونی

 :حسین امیر

 نگاه من به حرف این زدن از قبل که مخصوصا کرد عصبیم بابا حرف

 ریحانه به نسبت حسی اگه نبودم،یا من اگه اینکه یعنی این و کرد

 .بیاره خونه به رو ریحانه تونست می نداشتم،اون

 هاش حرف با من عصبانیت آتش به هم مامان.شد مشت هام دست

 من از رو تو که بودن کسایی هم حاال تا دخترم:کرد اضافه
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 حرفی ما نبودن تو برای مناسبی های آدم چون اما کردن خواستگاری

 به دیده راحله عروسی تو رو تو که ما ی همسایه پسر جدیدا اما.نزدیم

 خیلی ی خانواده واقعا و خوبیه پسر.بزاره پیش پا که گفته مامانش

 شدی که نکشید ماه چند به شاید دیدی؟یهو چه رو خدا.هستن هم خوبی

 .خودت ی خونه خانوم

 می رو امون رضا،همسایه محمد کنم فکر.داد دست بهم خفگی احساس

 برای و ایستادم کنه،سریع ازدواج ریحانه ممکنه اینکه فکر از.گفت

 .خوره می رنگ داره اتاقم تو گوشیم کنم فکر:کارم،گفتم توجیه

 عمیقی نفس و شدم تراس وارد.بردم پناه اتاقم به و کردم ترک رو جمع

 بدم،یه دست از همیشه برای رو ریحانه ممکنه که این با دوباره.کشیدم

 .کرد سد رو نفسم راه چیزی

 براش ای چاره راه هیچ و بودم سوختن حال در عصبانیت شدت از

 .نشدم اتاقم تو امیرعلی حضور متوجه که بودم فکر تو اونقدر.نداشتم

 دیدنش با و برگشتم سمتش به تعجب نشست،با ام شونه روی که دستش

 تو؟ اومدی کی:گفتم

 زد؟ می زنگ بود کی.اومدم تازه_

 احوال حال.بود هیراد:شدم متوسل دروغ به وضع این از رهایی برای

 .بگیره عروسی باالخره فردا امروز کنم فکر.کرد می

 کنی؟ می رو کار این کی تو_

 چی؟:گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 بزاری؟ پیش پا قراره کی...ازدواج_

 که نداره امکان گفتم خودم با و کردم نگاه جدیش های چشم به تعجب با

 .بندازه پایین رو سرم شد باعث بعدیش حرف اما.بدونه
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 چشم ته.باشه خبر بی تو عشق از شیرازی حافظ خواجه فقط کنم فکر_

 نفر.عاشقشی چقدر کنی،معلومه می نگاه خانم ریحانه به که وقتی هات

 .کنه می نگاهت شک با خیلی.شده باخبر هم میالد شصت کنم

 چی؟ ریحانه:گفتم ترس با

 چرا داری دوستش که تو.بپرسی ها خانم از باید رو اون دونم نمی_

 دست از رو اون کنی تعلل اگه باش کنی؟مطمئن می دست دست اینقدر

 کنی اقدام زود باید باشی؟تو بازنده یه مثل ابد تا داری دوست.میدی

 از ابد تا ندارم دوست داداش.برنش می هوا رو که دختریه ریحانه چون

 بزار پیش پا.نکردم اقدام زودتر چرا که بشی متنفر خودت

 .داره رو ارزشش ریحانه.شی نمی پشیمون...امیر

 .ترسم می من اما_

 گنده؟ خرس ترسی می چی از_

 .باشه یکطرفه حس یه این اینکه از_

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۳۳] 

 و باشه نداشته دوستم ترسم می:گفتم و کردم استفاده امیرعلی سکوت از

 مطمئنم خودم عشق از من.بگه بله بهم بشه مجبور بابا حاج خاطر به

 و راحله و میالد ی رابطه نخوردن بهم خاطر به اون ترسم می اما

 اگه.بگه بله بهم خانواده جلوی نشدن شرمنده طور،بیشتر همین

 می این از فقط داداش.بود خواهم بازنده یه من هم بشه،باز اینجوری

 .رم نمی جلو و ترسم

 پا تو.امیر بود خواهد مشخص هاش چشم باشه،از داشته دوستت اگه_

 رو عشق هاش چشم تو اگه.بکن میگه دلت کاری هر و بزار پیش

 .بکش عقب خودت ندیدی
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 عالقه عدم وجود با خواست و کرد طمع من دل اگه اما:گفتم استرس با

 با سرد ی آینده از من.امیر ترسم چی؟می بدم ادامه رابطه این اش،به

 .ترسم می ریحانه

 بدی؟ دستش از ترسی نمی_

 .کردم گیر بدی وضع تو من.ترسونه می رو من شدت به هم اون_

 از بهتر بشی پشیمون و بکنی کاری یه که این.امیر کن خدا به توکل_

 عقب نیست عاشقت اون بدونی اگه تو مطمئنم من.بودنه بازنده حس

 .برو جلو و کن توکل خدا به.امیر شناسمت می خوب من.بکشی

 می پیش پا باید بود،من اون با حق.کرد آرومم واقعا امیر های حرف

 تو اون که کردم می قلبم،کاری کردن نابود بهای به حتی و گذاشتم

 مطرح مورد در بیشتر کمی باید هم هنوز گرچه.کنه زندگی آرامش

 حال،من این با.گرفتم می تصمیم و کردم می فکر موضوع کردن

 .گرفتم ازش خواستگاری برای رو تصمیمم

 :ریحانه

 بیشتر.کرد نمی کم دلم ی خواسته از رو چیزی این اما بود بقیه با حق

 نیست قرار بود معلوم که ای داشتم؛تنهایی نیاز تنهایی به زمانی هر از

 .برسم بهش

 کارها داشتن بقیه و بودم نشسته ای گوشه و بودم انداخته پایین رو سرم

 به.کردم حس کنارم رو سمیه حضور لحظه همین تو.دادن می انجام رو

 .ریحانه:گفت که دوختم چشم هام دست به دوباره و زدم لبخندی سختی

 جانم؟:گفتم و کردم نگاه هاش چشم به

 چیه؟ نظرت_

 موردی؟ چه در:گفتم تعجب با

 .خواستگارته که همسایه پسر_
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 و افتادم امیرحسین ی چهره یاد حرف،ناخودآگاه این با چرا دونم نمی

 کردم سعی حال این با.شد مجسم هام چشم جلوی مهربونش های چشم

 می چطور پس دونم نمی ازش هیچی من:گفتم جواب در و باشم آروم

 بدم؟ نظر خوام

 چی؟ باشه خوب چیزش همه و بزاره پیش پا اگه_

 جلوی امیرحسین ی چهره هم بشه،باز همسرم قراره کسی اینکه فکر با

 افتادم؟چرا اون یاد اومد،به ازدواج حرف تا چرا.شد مجسم چشمم

 ...حسی واقعا کنم؟نکنه می فکر اون به من من،چرا

 !ریحانه_

 شد؟ چی:گفتم و کردم نگاه سمیه به تعجب با

 .زنم می صدات دارم اس دقیقه شدی؟دو ساکت یهو شد؟چرا چت تو_

 .بودم فکر تو.نفهمیدم ببخشید:گفتم صادقانه

 خب؟_

 باشه بهترین اگه حتی.باشم داشته رو ازدواج آمادگی کنم نمی فکر_

 .نکنم ازدواج هنوز میدم ترجیح
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 داره خوبی موقعیت اون دخترم؟ چرا:اومد رو روبه از بابا حاج صدای

 خوب های سنت از ازدواج.کنی ازدواج زودتر درضمن،بهتره و

 .دخترم کردی کامل رو دینت کنی ازدواج اگه.اسالمه

 االن میدم ترجیح منتهی بابا حاج دونم می:گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 .دارم ام آینده و زندگی برای تصمیماتی هم من باالخره.نکنم ازدواج

 تصمیماتی؟ چه:پرسید و شد اضافه جمع به خانم حاج
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 چی؟:گفتم زده بهت

 حال،فعال هر به:گفتم و شدم دیدم،دستپاچه رو منتظرشون نگاه وقتی

 .کنم ازدواج ندارم دوست

 به ریحانه اما:گفت میالد.شدن اضافه جمع به امیرحسین و امیرعلی

 .کن ردش بعد نیومد خوشت اگه ببین رو طرف یکبار من نظر

 می فکر اگه.کنم ازدواج خوام نمی فعال:گفتم و کردم نگاه هاش چشم به

 .مونم می بابا حاج ی خونه رو مدتی هستم زندگیت مزاحم کنی

 به خواستم فقط من.نبود این من منظور دیوونه:گفت و کرد اخمی

 .نگیری تصمیم اشتباه که کنم کمکت بزرگترت عنوان

 برم اش خونه به اینکه از اون که کردم فکر ناخودآگاه.بودم شده دلگیر

 فهمیدم خوب رو منظورت:گفتم عصبی همین برای.ناراضیه

 خوان نمی رو من که جایی میدم ترجیح من اما لطفت از دایی؛ممنون

 .نرم

 دهن تو حرف چرا درک به کنی نمی ازدواج:گفت محکم و کرد اخم

 زاری؟ می من

 دایی:گفتم و گرفتم نفسی.باشم تر آروم کردم سعی و بستم رو هام چشم

 مدت،البته یه من.بشیم موضوع این خیال بی االن کنم می خواهش میالد

 داری وظیفه شد صاف دلم وقت هر.مونم می بابا،اینجا حاج ی اجازه با

 !کنی پذیرایی من از

 .پررو:گفت و کرد ای خنده

 .رسیم نمی شما پای گرد به:گفتم و زدم نمایی دندون لبخند

 منی،مثل خواهر مثل تو خانم خیال؛ریحانه بی رو اون:گفت امیرعلی

 .دارم دوستت راحله
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 مردد امیرعلی.کردم سکوت و دوختم چشم هام دست به زده خجالت

 اینه خاطر دی،به نمی خواستگاری ی اجازه همسایه به اینکه:داد ادامه

 درمیونه؟ کسی پای...اینکه یا نداری ازدواج قصد که

 چی؟:گفتم و کردم نگاهش و آوردم باال رو سرم بهت با

 سوالیه؟ چه این:گفت و زد کمرنگی لبخند میالد

 که شناسم می رو کسی هم من قضا از جان میالد:گفت جدی امیرعلی

 چیه؟پا اون تکلیف ببینم خوام می.کرده گیر خانم ریحانه پیش گلوش

 قصد خاطر به اگه بدونم خوام نکنه؟می کاری هیچ یا بزاره پیش

 از اومد خوشش خانم ریحانه بلکه بزاره پیش پا ایناست و ازدواج

 به دیگه و کنه کیسه رو هاش درمیونه،ماست کسی پای هم اگر.طرف

 .نکنه فکر دختر این

 برام خواستگار همه این ناگهانی اینقدر میشد مگه.بود اومده بند زبونم

 بریزه؟

 کدومش؟:گفت امیرعلی

 من دهان به منتظر همه.شد مهم همه برای سوال این یکدفعه انگار و

 بابام حاج کوچیک پسر های چشم پی من هم،فکر باز و دوختن چشم

 .بود
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 :حسین امیر

 توی کسی واقعا یعنی.ترسوند می و داد می آزار رو من ریحانه سکوت

 ما چشم جلوی ریحانه مدت این کیه؟طی هست،اون کسی بود؟اگه قلبش

 چی االن چی؟من...من اال کسی هیچ.نشده نزدیکش مردی هیچ و بود
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 نبود ممکن.زد سرم به فکری چنین که باشم شده دیوونه گفتم؟باید

 .باشه شتهدا من به حسی ریحانه

 من من و انداخت من به نگاهی نیم.شکست رو سکوت ریحانه باالخره

 خوام نمی.بمونم مجرد بیشتر کمی خوام می فقط من...من:گفت کنان

 بهش نسبت شناختی هیچ که کسی با هم اون کنم ازدواج زود اینقدر

 شدی؟ کنم،متوجه ازدواج االن ندارم دوست کال.ندارم

 من پس.بود گفتن ما از دیگه:گفت و انداخت من به نگاهی نیم امیرعلی

 .بزاره پیش پا میگم رفیقم به پیش و پس حرف هیچ بی

 ...اما:گفت ریحانه

 دخلی چون ندارم همسایه پسر با کاری من:گفت و زد لبخندی امیرعلی

 موضوع این اگه دونم می.مطمئنم رفیقم عشق از اما نداره من به

 این باید شده که جوری هر بنابراین میشی خوشبخت تو بشه درست

 میگم فقط...شاید...خانم ریحانه.باشیم داشته رو خواستگاری مراسم

 .کنی جوابش نتونی شاید

 ازش اینقدر که دوستته کدوم.امیرعلی شدم کنجکاو:گفت بابا حاج

 مطمئنی؟

 خواستگاری مراسم مدار قرار خانم ریحانه پس.فهمید می بعدا حاال_

 .زاریم می بعدا رو

 اخم و نشست ساکت و زیر به سر.کنه مخالفت نتونست دیگه ریحانه

 .نشست پیشونیش روی کمرنگی

 روز اگه...اما.نداشت ازدواج قصد هنوز پس.شدم خوشحال لحظه به

 چی؟ بزنه پس هم رو من خواستگاری

 نگران:گفت و زد برام چشمکی و فشرد و گرفت رو دستم امیرعلی

 امید به هم اش بقیه شد جور خدا امید به که خواستگاری.داداش نباش

 .میشه درست خدا



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 بابت رو امیرعلی ی نقشه.دوختم چشم زمین به و زدم لبخندی

 یا میالد نکنه که ترسیدم می کمی اما داشتم دوست من خواستگاری

 می.کنم جور رو قرار این فقط خواستم می اما بشن ناراحت ریحانه

 حرف شنیدن بدون هستم خواستگارش من که بدونه ریحانه اگه ترسیدم

 شاید،شاید و بزنم حرف باهاش تونم می جوری این.کنه ردم فقط هام

 خاطر بده،به مثبت جواب خواد می اگه یا داره دوستم بفهمم تونستم

 .نباشه بابا حاج

 :ریحانه

 با که خودم دل خاطر به بلکه امیرعلی خاطر به نه.بودم شده عصبی

 بودم فکر تو اونقدر.کردم می فکر حسین امیر خواستگارهام،به وجود

 .برن خوان می اینا میالد نفهمیدم که

 من داشت اصرار هم هنوز میالد گرچه.رفتم اتاقم به اونا رفتن از بعد

 .کردم نمی قبول من اما ببره خودش با رو

 حیاط به و شدم بلند جا گرفت،از رو گریبانم که ای خوابی بی خاطر به

 نمی.کردم نگاه آسمون به و نشستم صندلی روی شب تاریکی تو.رفتم

 آروم تا بکنم کاری تونستم نمی اما بودم دلگیر اینقدر چرا دونم

 .بشن متوجه بقیه و کنم گریه ترسیدم می حتی.بشم
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 نشستی؟ تنها چرا_

 سکوت لحظه چند از بعد و کردم نگاه حسین امیر به تعجب با

 .نبرد خوابم:گفتم

 به نکنه:گفت و نشست رویی به رو صندلی روی و زد کمرنگی لبخند

 خواستگاریه؟ خاطر
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 از دیدم؟نکنه می خوشحالی هاش چشم ته چرا.کردم نگاهش تعجب با

 دخترونه فکر حاال تا چی هر بود؟نکنه خوشحال کنم ازدواج اینکه

 نداره؟ توجهی من به بود؟نکنه الکی داشتم

 هیچ اون.نیستم اما مهمم براش حداقل کردم می فکر.بودم شده ناراحت

 .نداره من به نسبت ای ویژه حس

 شده؟ چیزی ریحانه:گفت که انداختم پایین رو سرم

 اگه.حسین امیر آقا نیست چیزی نه:گفتم و دادم قورت رو دهانم آب

 .کنید استراحت برید هم شما برم من بدید اجازه

 شدم؟ شما یکدفعه امیرحسین؟چرا آقا:گفت و کشید تر جلو رو تنش

 دلیل کنید  می فکر چرا:گفتم و دادم تکون راست و چپ به رو سرم

 همین بهتره پس ماست مناسب رفتار این حال هر داره؟به خاصی

 .بزنم حرف باهاتون جوری

 .نیستم راحت اینجوری من اما_

 .راحتم من ولی:گفتم سریع

 ریحانه؟ شده چت:گفت بهت با

 ولی.کردم می جوری این چرا دونستم نمی واقعا هم دونستم،خودم نمی

 بگه که بشنوم خواستم می.نکنم ازدواج که بگه بهم داشتم دوست فقط

 من...ببینم غم هاش چشم ته کمی خواستم می.کنم ازدواج نداره دوست

 !داره دوستم که بشنوم...خواستم می فقط

 نمی من نبود؟چرا زندگی این من حق چرا.شد پر کم کم هام چشم

 تالش شدنش محقق برای و باشم داشته ای دخترونه رویاهای تونستم

ین این بار کنم؟چرا  بود؟ سنگین اینقدر د 
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 چادر ی برم،گوشه خواستم که همین.شد خارج گلوم از مانند آه ای کلمه

 لحظه چند کنم می خواهش.ریحانه کن صبر:گفت و گرفت رو سفیدم

 .بشین اینجا

 هاش چشم ته رو ای کننده ناراحت بار،غم این.کردم نگاه هاش چشم به

 .نشدم شاد بودنش غمگین از تصورم،اصال خالف بر اما دیدم

 هم شاید.خوام می چی فهمیدم نمی هم خودم که بودم شده دیوونه شاید

 .بودم بود،شده بابا حاج پسر به متعلق که چشم جفت یه معتاد

 از پر تو های چشم...اما چرا دونم نمی:گفت و شد خیره هام چشم به

 افتاده؟ برات بدی اتفاق ریحانه.غمه

 .نشده چیزی:گفتم و گرفتم نفسی

 خودت اصال وقتیه شدن؛چند تو ناراحتی متوجه همه!نگو دروغ_

 .بگو شده،بهم چیزی اگه...ریحانه.نیستی

 با همزمان اما.نیست چیزی:گفتم و دادم تکون راست و چپ به رو سرم

 .چکید ام گونه روی بزرگی اشک حرفم،قطره این

 مرهم یه هات درد برای باید تو خانوم ریحانه:گفت و اومد جلو هم باز

 ناراحتی که رو کسی تونه نمی کردن دل دردو مثل هیچی.کنی پیدا

 ...اما نباشم مناسبی فرد شاید دونم می.کنه آروم

 دونید می اگه:گفتم و کردم قطع رو حرفش و کردم نگاه هاش چشم به

 دارم،مشکالت رو خودم زندگی من.نکنید دخالت پس نیستید مناسب

 .کنه دخالت من زندگی تو کسی ندارم دوست و دارم رو خودم
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 حال این با.دیدم می رو ناباوری و کردمی نگاه هام چشم به زده بهت

 ترحم من برای دیگه.نباشید من نزدیک دیگه...پس:دادم ادامه هم باز
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 و آروم زندگی یه خوام می من.نکنید توجه من به هم دیگه و نکنید

 من،مثل زندگی تو شما مثل شخصی وجود.باشم داشته حاشیه بدون

 می بهم رو آب بودن آروم و شه می پرتاب راکد آب سمت به که سنگیه

 دیگه...پس میدم ادامه عادی زندگی شما،به های دخالت بدون من.زنه

 ...به کاری

 !بشنوم خوام نمی دیگه کافیه_

 و شد می تر بزرگ لحظه هر بود گلوم تو که بغضی.کردم نگاهش

 می قلبم روی غمگینش های چشم که حال،زخمی این با.داد می آزارم

 .بود بدتر خیلی زد

 باهاتون کاری دیگه.کنم نمی دخالت دیگه:گفت و گرفت نفسی

 .ندارم کاری شما با دیگه...ندارم،من

 کرده تار رو زیباش ی چهره اشکم ی پرده.بارید گونه روی هام اشک

 .بود آور درد چقدر این و شدم می ناراحتیش متوجه حال این با اما بود

 داشتم دوست.بمونم نزدیکت بیشتر داشتم دوست:گفت و شد بلند جا از

 تو که باشم دوستی داشتم دوست.کنم کمکت همیشه و بدونم ازت بیشتر

 به هم این از داشتم دوست من.کنم کمکت و کنی تکیه بهش هات تنهایی

 هم تو کردم می فکر اما باشه احمقانه شاید.ریحانه باشم تر نزدیک تو

 .داشت نخواهم کاری تو با دیگه.کردم اشتباه من اما داری حسی چنین

 رو غم همه این طاقت و شد می فشرده قلبم.رفت در سمت به

 خواستم می که کاری نبودن یا بودن درست به توجه بدون.نداشت

 !امیرحسین:زدم صداش ناخودآگاه و برداشتم سمتش به بکنم،قدمی

 می بهش باید چی.برگشت من سمت به آروم و شد سست هاش قدم

 پشیمون عمر آخر تا بعد و کردم می اعتراف قلبیم حس به باید گفتم؟آیا

 فکر بهش که بمونه؟حاال جوری همین دادم می اجازه اینکه یا شدم می
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 طور این نباید.باشم زنده نگاهش بدون ای لحظه حتی تونم کنم،نمی می

 .برنجونم رو اون

 :امیرحسین

 رو غمش از پر نگاه ولی نداشت دوستم اون.بود شده پر غصه از دلم

 هست حسی ناراحته؟اگه اینقدر چرا نیست حسی بدم؟اگه نسبت چی به

 بود؟ چی ها حرف اون

 نداشت،منتظر هاش چشم با تناسبی هیچ که هایی حرف این از گیج

 .بزنه رو حرفش تا بودم مونده

 پایین رو خودش،سرش با رفتن کلنجار لحظه چند از بعد باالخره

 می.انگار کردم قاطی امشب من:گفت ای صادقانه لحن با و انداخت

 رد امشب بحث دارم دوست ولی باشه سخت و مسخره شاید...خوام

 می بهتر خودم نیاوردم زبون به درستی های حرف من.کنی فراموش

 کنی؟ فراموش رو امشب تونی می اما دونم

 وجود خواهشی هاش چشم ته.کرد نگاهم منتظر و برد باال رو سرش

 دوباره.بنده می رو پام و دست داره کردم می حس که داشت

 میشه؟:گفت

 سرخ،شیرین لبهای این چقدر.خورد گره هاش لب به نگاهم ناخودآگاه

 .اومدن می نظر به
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 داشتم دوست چقدر.کنم لمسشون یکبار شده اگه حتی داشتم دوست چقدر

 داشتم دوست چقدر.بشینه سرخش لبهای روی داغم های لب یکبار

 .ببوسمش یکبار
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 به هاش چشم ته ترسی هیچ و بود قفل من به نگاهش.گذاشتم جلو قدمی

 به بود ممکن که کاری از و داشت اعتماد من به اون.خورد نمی چشمم

 .ترسید نمی بدم انجام مرد یه عنوان

 کنم می فکر که قدر همون ببوسمش اگه باشه؟یعنی گرم تونه می چقدر

 میاد نظر به که قدر همون اش برجسته های لب بود؟آیا خواهد شیرین

 رو داد می دست بهم که حسی یکبار و ببوسمش خوام هستن؟می نرم

 .کنم حس

 اعتماد من به و ترسید نمی اون.بود اون ترس بدون هم دومم قدم

 .داشت اعتماد من به.داشت اعتماد من به اون.داشت

 ژیژ رو استغفرهللا.گرفتم سرخ سیب این از رو نگاهم و اومدم خودم به

 فراموشش بیا قبوله:گفتم و گرفتم نفسی.بستم رو هام چشم و گفتم لب

 ها حرف این دوباره که شرطی به.نباشم شما دیگه که شرطی به.کنیم

 ...که شرطی به.نزنی بهم رو

 من با و کنی قبول رو قلبم که شرطی یه بگم خواستم می.کردم سکوت

 عقب همیشه که کرد می کاری دختر این.تونستم نمی اما کنی زندگی

 نفس باید...باید من.کردم می رو کار این باید.بمونم منتظر و بکشم

 حال،چند هر به.رفتم می پیش اصول طبق و کردم می کنترل رو خودم

 برای یا،پایانی و همیشه برای شاید.شد می تموم چیز همه دیگه وقت

 .برسم دومی به که بودم بسته امید وجود تمام با گرچه.دوباره شروع

 .خوش شب:گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 و زدم سرم به ای ضربه عصبی.بستم رو در و رفتم اتاقم به مستقیم

 چنین خواستی می که کردی فکر چی خودت با دیوونه ی پسره:گفتم

 .احمق احمقی،یه یه بدی؟تو انجام ای وقیحانه کار

 :ریحانه
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 نگاهی چنین چرا کنم؟ تعبیر چی رو نگاهش.کشیدم راحتی نفس رفت تا

 داشت؟ من های لب به

 ممکن اومد نمی خودش به اگه دونستم می.داشت فکری چه دونستم می

 اینطوری چرا دونستم نمی.ترسیدم نمی اصال اما بیفته اتفاقی چه بود

 رو سردم های لب درشتش های لب با اینکه از.ترسیدم نمی اما بودم

 .ترسیدم نمی بده گرما

 چرا.شیطان بر لعنت.دادم تکون محکم رو سرم و بستم رو هام چشم

 خیلی که امه گذشته خاطر به داشتم؟نکنه رو آوری شرم افکار چنین

 بارها اما بودم نکرده کاری چنین هم زمان اون حتی بودم؟گرچه راحت

 رو من بار اولین قراره کسی چه باالخره اینکه به.بودم کرده فکر بهش

 می کی و بودم کرده فکر بهش بارها.کنه ابراز بهم رو عشقش و ببوسه

 بدزده؟ رو قلبم قراره ام دهنده نجات پسر دونست

 بود نخواهد تلخ وقت هیچ که شیرینیه چیز عشق کردم می فکر همیشه

 بیاد کسی سراغ به عشق اگر کنم می اعتراف وجود تمام با االن اما،اما

 زهر مثل برسه،عشق داره دوستش که کسی به تونه نمی که

 و.بکشی سر یکسره باید و بریزی دورش تونی نمی که زهری.میشه

 .غمگینم چقدر امشب،من

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۳۴] 

 تا رو خواستگاری قرار.بود نیفتاده اتفاقی هیچ و بود گذشته روز دو

 از اصال.آوردم می بهونه مرتبا و بودم انداخته عقب شد می که جایی

 هستم اضافی بار یه مثل کردم می حس.نبودم راضی موجود وضعیت

 رو وجودم تمام حس این و.بشن خالص سرش از دارن دوست همه که

 می بغض از پر رو گلوم و کرد می غم از پر رو قلبم و کرد می پر

 دونست نمی هم کسی هیچ و کرد می اشک از پر رو هام چشم و کرد

 بودن شاد و خوشحال ای احمقانه طرز به فقط همه.خبره چه من دل تو
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 خوشحال هنوز امیرحسین.دونستن نمی من ی شده خون دل از چیزی و

 .زخم روی نمک بود شده این و بود

 باید که بود معلوم.بود خوشحال هم میالد های چشم ته جدیدا حتی

 .باشم مزاحم و برم اش خونه به من نبود مجبور دیگه.باشه خوشحال

 من و کرد می نابود رو روحم خوره مثل ای،داشت احمقانه افکار چنین

 .فهمید نمی کسی و شدم می آب ذره ذره داشتم

 .بود آور عذاب چقدر این و زد نمی حرف باهام دیگه امیرحسین

 یه تو رو پام من و بندازه جلو رو خواستگاری داشت اصرار بابا حاج

 ی اجازه کسی به نشده تموم رمضان ماه وقتی تا که بودم کرده کفش

 از بعد زمان که بود این هم آوردم می که دلیلی.نمیدم خواستگاری

 .نیست درست و کمه خیلی افطار

 داشتن سعی همه.است مسخره ی بهانه به فقط کارم دونستن می همه

 نداره دوست کسی هیچ کردم می حس.برم و بشه تموم که کنن کاری

 می سپری رو رمضان ماه و بودم اتاق تو مرتبا.باشم کنارش من

 .شد می نابود داشت کم کم هم من فطر،قلب عید شدن نزدیک با.کردم

 :حسین امیر

 شد می وقتی چند که بود دختری گیر دلم خانواده هیاهوی بین در

 چیزی روش جلو اما بودن نگران همه.بود شده دلگیر نگاهش عجیب

 تصمیم مشورت،باالخره بار چند از بعد.نشه ناراحت که گفتن نمی

 شخص اون که کردم می سعی.کنه صحبت ریحانه با یکی که گرفتیم

 .بکنم رو کار این تونستم باالخره و باشم من

 و بودن اینجا هم میالد و راحله حتی.رفتن هاشون اتاق به همه شب اون

 هر به.گرفتم نفسی و رفتم راحله اتاق در سمت به.بودن مهمان اتاق تو

 بار چند.مردم می وگرنه کردم می اعتراف امشب باید بود،من که قیمتی

 شروع ی نحوه درمورد بارها و بودم کرده فکر بهش هفته دو این تو
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 داشتم نگرانی شدت از امشب حاال و بودم کرده فکر بهش صحبتم

 .کردم می سکته

 به تقه چند.بردم باال رو دستم تردید با و گذاشتم جلو قدم و گرفتم نفسی

 به اش گرفته صدای بعد لحظه چند.برداشتم عقب به قدمی و زدم در

 .بفرمائید:خورد گوشم

 .خانم ریحانه:گفتم مردد

 باز رو در بعد،الی کنی و شنیدم رو در سمت به هاش قدم صدای

 و زدم زبون رو لبم.ببینمش نتونستم که بود ایستاده در پشت انگار.کرد

 .بشید نیستید،آماده خسته اگه خسته خانم ریحانه:گفتم

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۳۴] 

 چی؟:پرسید گرفته صدایی و تعجب با

 بیاید؟ من همراه و بشید حاضر میشه.برم بیرون خوام می من_

 ...آخه ولی:گفت مردد

 و بابا حاج از حتی من.کنم می خواهش:گفتم و کردم قطع رو حرفش

 کارتون من آخه بیاید لطفا.منتظرم بیرون من.گرفتم اجازه هم میالد

 .دارم

 .برید شما.میشم حاضر االن من باشه:گفت و گرفت نفسی

 می ناراحتم مرتبا دختر این چرا.کشیدم موهام بین دستی عصبی

 تناقض اینقدر شما؟چرا بعد روز و بودم تو براش روز یک کرد؟چرا

 بود؟ رفتارهاش بین

 منتظر و بودم کرده باز رو ماشین در.اومد که کشید طول ای دقیقه چند

 چادر معمول طبق.گذاشت حیاط به قدم و کرد باز رو در.بودم ایستاده
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 زده بیرون کمی روشن آبی ی ساده روسری که داشت سر به ای ساده

 .بخشید می زیبایی اش چهره به و بود

 صدا با رو نفسم.نشست و کرد باز رو من،در به کردم نگاه بدون

 .زدم استارت و شدم سوار و فرستادم بیرون

 بپرسم؟ چیزی یه میشه:پرسید آروم که بودیم شده خارج کوچه از تازه

 .بگو_

 ناراحت و عصبی همه امروز امیرحسین؟چرا آقا افتاده اتفاقی_

 نگفتید؟ من به که شده چیزی بودن؟ببینم

 .نشده چیزی نباش نگران_

 تا بشنوم زودتر دارم دوست شده چیزی اگه.بودن نگران همه آخه_

 .بکشم زجر اینکه

 !نده زجر رو من اینقدر متنفری زجر از اگه:گفتم ناخودآگاه

 که هاش چشم به نگاهی نیم.کرد نگاهم بهت با و کرد سکوت ثانیه چند

 بگیرم پس رو حرفم خواستم که همین و انداختم شد می پر داشت

 کردم؟ چیکار مگه:گفت

 هرچی اول:گفتم و شد پر خون هام چشم جلوی هم باز و گرفتم نفسی

 تو روز تمام.شما روز یه و هستم تو روز یه بعد.میگی داری دوست

 کن گوش.دی نمی هستیم نگرانت اینقدر که ما به اهمیتی و اتاقتی

 چقدر دونی نمی.نزن صدا شما رو من دیگه کنم می خواهش!ریحانه

 .است دهنده آزار برام

 !امیرحسین:گفت بغض با

 جانم؟:گفتم.باشم شجاع کردم سعی و گرفتم نفسی

 باشه من مال داشتم دوست چقدر.لرزید حرف این با هیچ،دلم که صدام

 .باشم راحت باهاش اونوقت و
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 چشم و زده بهت نگاه.کردم نگاه هاش چشم به و کردم کم رو سرعتم

 .بود من روی اشکش از پر های

 دختری همون روبراه انگار.بست رو هاش چشم و داد تکون رو سرش

 .کرد می درد از پر رو قلبم گفتنش شما با که بود شده

 نیست،من درست این.نذارید فشار تحت رو من کنم می خواهش_

 می ازم.زنید می حرف باهام اینجوری وقتی کنم می گناه احساس

 از و هستید بابا حاج پسر شما.تونم نمی اما باشم راحت باهاتون خواهید

 شما با بخوام که نداریم بهم نسبت محرمیتی و نسبت هیچ ما گذشته اون

 نمی بکنم؟من رو کار این من دارید دوست دلیلی چه به.باشم راحت

 .کنید درک رو این کنم می خواهش تونم

 می رو قلبم و بارید می گونه روی هاش اشک و لرزید می صداش

 !نکن گریه:گفتم بغض با.فشرد

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۳۴] 

 کنی؟ می گریه:گفت و کرد نگاهم بهت با

 عاشقشم که زنی جلوی غرورم ندادم اجازه و کشیدم هام چشم به دستی

 وقتش االن:گفتم و گرفتم نفسی و کشیدم پایین رو شیشه.بشه خورد

 .بزنیم حرف بعد و برسیم اول بده اجازه.نیست

 یا برمش می کجا که نپرسید حتی.دوخت چشم بیرون به و کرد سکوت

 تغییر اینقدر ریحانه که بود شده چی.بریم بیرون خوایم می چرا اینکه

 بود؟ کرده

 تر خلوت جای یه کردم سعی اما بود شلوغ تقریبا.رسیدیم تهران بام به

 .کنم پیدا
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 به من همراه و شد پیاده هم ریحانه.شدم پیاده و کردم توقف گوشه یه

 زمین روی و شدم متوقف ماشین از جلوتر متر چند.اومد جلو سمت

 به.دوخت چشم آسمون به و نشست فاصله با کنارم هم ریحانه.نشستم

 باید امشب.شهر روشن های چراغ و ها تاریکی کردم،به نگاه جلو

 می سعی یا شد می متنفر برم ریحانه بعدش اگه حتی.کردم می اعتراف

 از شدم می مجبور من و بده من به مثبت جواب و کنه جبران کرد

 امشب داشت،من که ای نتیجه بود،هر که جوری هر.کنم دورش خودم

 .کردم می رو کار این باید

 کردم می فکر داشتم منم.کنه خلوت خودش با رو ای لحظه چند گذاشتم

 کنم فکر.شدم تنش لرزش متوجه لحظه همین تو.کنم شروع چطور که

 .خورد غذا کمی مقدار آخه بود سردش یا بود افتاده فشارش

 به.خریدم داغ ی نسکافه براش و رفتم بوفه سمت به و شدم بلند جا ار

 لحظه یه:گفتم و گرفتم سمتش به رو ها لیوان و نشستم و رفتم سمتش

 .دار نگه رو اینا

 چرا؟:گفت و گرفت رو ها لیوان

 .بگیر:گفتم و کردم اشاره ها لیوان به

 از رو ای سرمه کت و شدم بلند جا از.کرد نگاهم و گرفت رو ها لیوان

 به که زیباش های چشم با.انداختم هاش شونه روی و کردم خارج تنم

 زمین روی و زدم لبخندی.کرد نگاهم بودن شده گشاد تعجب خاطر

 و گرفتم رو بود من نزدیک و راستش دست که لیوانی و نشستم

 زود.ریحانه شدی الغر خیلی مدت این تو.بخور غذا بیشتر یکم:گفتم

 این خودت خاطر به اگه.بری دکتر یه بهتره افته می فشارت هم زود

 سالمتیت فکر به دارن دوستت که کسایی خاطر کنی،به نمی رو کار

 .باش

 لبش به رو لیوان قبل سری مثل دوباره و گرفت ازم رو نگاهش

 .چسبوند
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 شدی؟ آفریده زیبا اینقدر چرا:گفتم و زدم لبخندی

 نگاهش.برگردوند سمتم به رو سرش تعجب با و شد درشت هاش چشم

 دیگه مرد هیچ به من،نه به نه.نکن نگاهم اینجوری:گفتم و کردم

 می خودش جذب رو کسی هر نگاه آهنربا مثل هات چشم.ای

 .خدایی زیبای مخلوقات از تو ریحانه.کنه

 داشته دارن دوست همه که مخلوق یه:گفتم آروم و اومد پایین صدام

 .باشنش

 داری زنی؟چرا می هایی حرف چنین چرا:گفت و آورد پایین رو لیوان

 گی؟ می من به رو ها این

 رو ها این باید تو چون:گفتم و دادم قورت رو دهانم آب

 تو بارها که هایی حرف.هستن تو برای ها حرف این...چون.بشنوی

 .بگم بهت خوام می باالخره...امشب و کردم مرور ذهنم

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۳۴] 

 چی؟:گفت و کرد نگاهم ناباوری با

 می:گفتم و دوخته چشم رو روبه به کردم جدا هاش چشم از رو نگاهم

 یه باید تو.کنی می تنهایی احساس تو دارم؟اینکه نظری چه من دونی

 می رو کسی تو.کنی تقسیم باهاش رو زندگیت که باشی داشته رو نفر

 رو یکی تو.بفهمه رو هات حرف و کنه پر رو هات تنهایی خواهی

 درسته؟.ریحانه کنی تکیه بهش که داری الزم

 خوندی؟ رو من فکر چطور:گفت بهت با

 راحت لحظه هر کردم می حس.میشم تر سبک لحظه هر کردم می حس

 و بایستم تونم می کردم می کردم،حس می حس.کنم صحبت تونم می تر

 .رفتم پیش حال،آروم این با.دارم دوستت بزنم فریاد
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 .کنی قبولم کافیه فقط.مونم می کنارت همیشه من...ریحانه_

 چی؟:گفت می وار طوطی و بود هام چشم به مستقیم نگاهش

 و گرفتم رو چادرش ی گوشه و کردم نگاهش دوباره

 بشم؟ همسفرت میدی اجازه...ریحانه:گفتم

 همون با.دیدم می بهت و تعجب هاش چشم ته و بود شده حبس نفسش

 همسفر؟...هم:کرد زمزمه حال

 !همسر...همراه...همسفر:زدم رو آخر تیر و

 :ریحانه

 نمی.نبود ممکن برام شد می خارج امیر دهان از که هایی حرف باور

 ازم اون اما.باشه داشته دوستم ممکنه هم اون که کنم فکر این به تونستم

 ممکنه؟ چطور.بشم همسرش که خواست

 رو من نکنه.کردم نگاهش تعجب با.زد خنده زیر ناگهان و کرد نگاهم

 کنه؟ اذیتم خواست می فقط بود؟نکنه کرده مسخره

 چرا.شدن درشت واقعا هات چشم من خدای:گفت و زد زیبایی.لبخند

 هاته؟ چشم گروی در قلبم هاست مدت دونی شدی؟نمی متعجب اینقدر

 زنی؟ می هایی حرف چنین داری میگی؟چرا داری چی:گفتم عصبی

 فکر بهت و منتظرم ماهه چند تونم؟من نمی:گفت و کرد کج رو سرش

 .کنم می

 و اخالق عاشق.خانم ریحانه هاتم چشم عاشق:گفت و کشید عمیقی نفس

 کنی فکر خودت با االن شاید دونم می.وجودتم های زیبایی و شخصیت

 دلم و کنم سکوت تونستم نمی دیگه اما کنم می سواستفاده ازت دارم که

 و دنیا،اولین این تو.خانم ریحان دارم دوستت من.بگیرم نادیده رو

 !من ی ریحانه دارم دوستت.بودی تو لرزوند رو قلبم که زنی آخرین
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 که کسی زبون از دارم دوستت شنیدن.بود نشسته اشک به هام چشم

 .لرزونه می رو عاشقشی،قلبت

 خانواده موقعیت یاد به که طور همین منم بگم خواستم و گرفتم نفسی

 کردنش قبول اینکه نه مگه.بود بابا حاج پسر...اون.افتادم ایمون

 شد؟ می تلقی بابا حاج های محبت از سواستفاده

 تمام این که است با.شدم می احساساتی نباید من.دادم تکون رو سرم

 .زدم می پسش خودم دست با بود،باید من آرزوی

 !کن تمومش:گفتم بغض با و شد روان ام گونه روی اشکی قطره

 زدن حرف به شروع یکدفعه که شد معنی بدون براش حرفم این انگار

 خیلی و نباشم رویاهات مرد اون شاید دونم می.ریحانه دونم می:کرد

 .دارم دوستت من اما باشم داشته کمبود
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 دونم کردم؛می نابودش و کوبیدم باورت به االن شاید دونم می:داد ادامه

 و چرا دونم نمی.عاشقتم من اما بدی دست از من به رو اعتمادت ممکنه

 در رو این کنم می خواهش.دارم دوستت وجود تمام با من اما چطور

 .بگیر نظر

 این نباید من.زدم قرارم بی قلب به سرکوب چکش و بستم رو هام چشم

 .کن تمومش:گفتم و کردم باز رو هام چشم.کردم می رو کار

 برام رو واقعیت احساس تمام کنم می خواهش.کن باورم ریحانه_

 احساست کنم می خواهش.کنم می تمومش نداری دوستم بدونم اگه.بگو

 .کن اعتراف بهم رو

 گوشم روی رو هام دست.شدم می متزلزل نباید من.بستم رو هام چشم

 .کن بس:گفتم و گذاشتم
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 ریحانه؟ چیه تو واقعی احساس:گفت و داد تکون رو سرش

 ناب حس و عشق از پر هاش چشم چقدر.کردم نگاهش ناخودآگاه

 !امیر چشماتم عاشق:پرید دهنم از یکدفعه و گرفتم نفسی.بود

 از و گذاشتم دهانم روی رو هام دست.شد درشت همزمان هامون چشم

 این که کنم فرار باید فقط که کردم می فکر این به داشتم.برخواستم جا

 کنم؟ باورش:گفت و گرفت رو کیفم بار

 درستش چطور حاال و دادم انجام بدی اشتباه من.زدم می نفس نفس

 !نکن باور.گفتم چیزی یه فقط من...من:گفتم عصبی و کنم؟کالفه

 وقت هیچ عاشقتم گفتن:گفت و زد مهربونی لبخند و ایستاد روم روبه

 دوستم هم تو بگو...درسته که بگو.افته نمی اتفاق اشتباهی و تصادفی

 .ریحانه داری

 اشتباه عشق یه که میشه اما:گفتم و کردم نگاه هاش چشم به عصبی

 نمی رو عشق این من...خوامش نمی.اشتباهه یه لعنتی حس این.باشه

 این با.نشد اما کنم فراموشت و کنم تمومش کردم سعی بارها.امیر خوام

 .بیفته اتفاق این نباید...وجود،نباید این با.بیفته اتفاق این نباید وجود

 :امیرحسین

 نگرانیش این نگران یا باشم خوشحال اعترافش بابت دونستم نمی

 بابا؟ حاج خاطر به:گفتم و کشیدم موهام بین دستی.باشم

 لبخند.کرد مطمئن افکارم از رو بود،من پایین که سرش و سکوت

 .ریحانه:گفتم و زدم مهربونی

 دیدن بود زیبا چقدر و.کرد سکوت و دوخت هام چشم به رو نگاهش

 و گرفت رنگ لبخندی.عاشقشی که زنی های چشم تو عشق حس

 چی؟ راضین مامان و بابا حاج که بگم بهت اگه:گفتم

 چی؟:گفت و شد درشت هاش چشم
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 خانواده عروس تو که این درمورد.زدن حرف موردش در بارها اونا_

 خواهش.باشه دوم عروس ریحانه دارن آرزو گفتن که شنیدم بارها.بشی

 .همیم عاشق ما.ریحانه کنم می

 لبم.لرزید دلم هم خودم،باز زبون از حتی حرف این گفتن با.لرزید دلم

 خواسته به فقط بار این.ریحانه کنم می خواهش:گفتم و کردم خیس رو

 می ما.باش خودت ی آینده و خوشبختی نگرانی و کن فکر خودت ی

 تونیم می...تونیم می.کنیم زندگی راحت تونین می.بشیم خوشبخت تونیم

 .همیشه ریحانه،برای باشیم هم با
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 .کنم می خواهش امیر کن تمومش:نالید گریه با دوباره

 فریاد بشن؟تقریبا ما خوشبختی مانع من ی خانواده باید چرا.شدم عصبی

 ازت بارها.بکشم دست عشقت از تونم نمی.کنم فراموشت تونم نمی:زدم

 شیطان دام تو ترسیدم می.بشم عاشقت ترسیدم می چون کردم دوری

 دوستت تونم نمی...ریحانه تونم نمی.نباشه درست که کنم کاری و بیفتم

 داری،حتی دوستم که حاال.است بسته نفست به نفسم دیگه.باشم نداشته

 .کنم نمی تمومش هم بمیرم اگه

 .سخته خیلی برام...امیر سخته:گفت گریه با

 می.بکشم دست ازت تونم نمی.نباشی تنها دیگه تا کنی قبولم کافیه فقط_

 هر.دیروزم از تر بیقرار روز هر.باشی من مال زودتر هرچه خوام

 نمی.باشمت داشته تونم نمی.زنم می له له تشنه،برات آدم یه مثل روز

 درستی راه از خوام می.گناهه چون باشم کنارت و بیام جلو تونم

 دوستت دوستش که بگه شد قرار و کشید نقشه امیرعلی همین برای.برم

 همون خواستم می.ریحانه بودم من آدم اون از امیرعلی منظور.داره

 دلم.نشد اما کنم اعتراف رو قلبیم احساس ی همه خواستگاری روز
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 اعتراف باید امشب هم بمیرم اگه حتی گفتم خودم به.نیاورد طاقت دیگه

 .کنم

 با.بشه عصبی حتی و کنه تعجب داشت حق.کرد می نگاهم تعجب با

 جواب االن همین من ریحانه:گفتم و زدم لبخند.کرد نگاهم فقط حال این

 نه؟ مگه مونی می من با.مونی می من با هم تو که بگو بهم.خوام می

 !باهاتم دنیا ته تا:گفت و گرفت نفسی و بست رو هاش چشم

 که کردم نمی باور و نداشتم اعتماد هام گوش به.کردم نگاهش ناباور

 واقعا؟:گفتم بهت با.باشه گفته رو این واقعا

 ...باشه ناراضی کسی اگه ولی:گفت و گزید رو لبش

 .میشن خوشحال همه...هیش:گفتم و کردم قطع رد حرفش

 مطمئنی؟:گفت و کرد نگاهم مردد

 .معلومه:گفتم و شدم مهربون

 رد چادرش ی گوشه...هاش چشم جلوی.کرد نگاهم و زد لبخندی

 می دیوونه داشتم ناراحتیت مدت این تو.لعنتی عاشقتم:گفتم و بوسیدم

 من؟ خانوم بود شده چت.شدم

 نگاهم تعجب با و متاثر آخه بود نکرده عادت حالت این به هنوز انگار

 نمی رو من کس هیچ کردم فکر:گفت لرزونی صدای با.کرد می

 از بشن راحت تا بدن شوهرم زور به خوان می کردم می فکر.خواد

 .من مسئولیت بار

 بدن؟ شوهرت زور به که قجره عهد مگه:گفتم و خندیدم

 فکر.بودن راضی جدید خواستگار از همه:گفت و کرد شیرینی ی خنده

 .بدم مثبت جواب همه خاطر به باید کردم می

 .بدی مثبت جواب من به اونم دلت خاطر به باید فقط تو_
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 فرمش خوش های لب گیر نگاهم هم باز.زد لبخند و انداخت زیر به سر

 ببوسمش؟ یکبار شد می چی.شد

 این تهش کردم نمی اینجا،فکر بیایم گفتی وقتی:گفت و گرفت نفسی

 .بشه

 هام چشم به نگاهی تعجب با.کرد نگاهم شده سنگین خیلی نگاهم انگار

 !امیر:گفت و انداخت
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 از قبل حداقل.دختر نکن صدام اینجوری.امیر دل جان:گفتم و خندیدم

 پا از دست امشب ترسم می...ریحانه ترسم می.نشدیم محرم بهم اینکه

 .نکردم شرعی خالف کار تا خونه بریم پاشو.کنم خطا

 همراهم و شد بلند هم اون.رفتم ماشین سمت به و شدم بلند جا از سریع

 تصمیم یه طی.کردم حرکت خونه سمت به و شدیم سوار.اومد

 قرار و بگم همه به رو موضوع امشب همین داشتم ناگهانی،تصمیم

 .کنم تعیین رو خواستگاری

 :ریحانه

 که کسی من،کنار که.باشه افتاده اتفاقی چنین که شد نمی باورم هنوز

 وجود ما بین عشق که درحالی میرم خونه سمت به دارم،دارم دوستش

 می زده خجالت رو من کمی این و کنم جمع رو لبخندم تونستم نمی.داره

 گره اش چهره به مرتبا من نگاه و کرد می رانندگی آرامش با امیر.کرد

 باید بود امیر با حق.کردم می کنترل رو نگاهم سختی به و خورد می

 قول به.بدیم انجام اشتباه کار اینکه از قبل کردیم می تمومش زودتر

 این به واقعا.هستن آتش و پنبه مثل جوان پسر و دختر ها قدیمی

 .آوردم ایمان موضوع
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 گفته امیر آخه.شد می بیشتر استرسم خونه به شدن نزدیک لحظه هر با

 کسی نکنه که بودم نگران.گه می بقیه به رو چیز همه خودش که بود

 .نشه که بیفته اتفاقی یه یا باشه ناراضی

 .عزیزم نباش نگران:گفت و انداخت بهم نگاهی امیر

 .دوختم چشم رو روبه به و زدم ای زورکی لبخند

 تو همه اما باشن خواب همه داشتم انتظار.رسیدیم خونه به باالخره

 .بودن ما اومدن منتظر و بودن نشسته پذیرایی

 و خوردم رو لبخندم.شدم شدیدشون نگرانی شدیم،متوجه وارد که همین

 هم امیر.نشستم کاناپه روی و گفتم لبی زیر سالم.رفتم ها مبل سمت به

 .نشست مبل روی و اومد من سمت به مستقیم سالم از بعد

 بلند سریع بنابراین بشینم شدم،نتونستم همه متعجب نگاه متوجه که همین

 چیز همه تردید بدون امیر دونستم می.رفتم راحله اتاق سمت به و شدم

 به و نشستم تخت روی.کرد می تر نگران رو من این و میگه رو

 بودم مطمئن.کردم دستم های انگشت با بازی به شروع همیشگی عادت

 سعی و بستم رو هام چشم.شنیدن رو موضوع اشون همه االن تا که

 .بشم تر آروم عمیق نفس کشیدن با کردم

 :حسین امیر

 و کردم نگاه میالد و بابا حاج کنجکاو نگاه به و خوردم رو لبخندم

 .بگم بهتون چیزی یه خوام می:گفتم

 پایین رو سرم.کرد مطمئن رو من نشست امیرعلی لب روی که لبخندی

 !بابا حاج بزنید باال آستین برام خوام می من...من:گفتم و انداختم

 چی؟:گفتن هم با سمیه و راحله

 .ناگهانی چقدر پسرم باشه خیر:گفت کنجکاوی با مامان



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 وقته خیلی.نیست ناگهانی هم اصال مامان نه:گفتم و دادم تکون رو سرم

 تونستم نمی مشکالت سری یه خاطر به اما رفته یکی برای دلم

 .خواستگاریه برای مناسبی وقت االن اما.کنم مطرح رو موضوع
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 پسر؟ کردی رو خودت کار باالخره:گفت لبخند با بابا حاج

 جواب و کردم خواستگاری فقط من:گفتم و کردم آرومی ی خنده

 بگیرید؟ خواستگاری ی اجازه برام میشه حاال.گرفتم

 وقت چرا.شد راحت خیالم خداروشکر:گفت و کرد ای خنده بابا حاج

 .بود من قلبی آرزوی این اما ندونی پسرم؟شاید نگیرم

 چه بگی هم ما به خوای می امیر ببینم:گفت و ایستاد عصبی راحله

 خبره؟

 خب:گفت و گرفت نفسی بابا حاج.زدم لبخند و انداختم پایین رو سرم

 تسلیم باید هم ما و بوده این قسمت.نیست ای چاره اما سخته یکم

 خواستگاری برای هفته آخر بدی اجازه اگه!پسرم جان میالد.باشیم

 .بشیم مزاحم

 خواستگاری:گفت و کرد نگاه بابا حاج به درشت های چشم با میالد

 کی؟

 ریحانه؟...نکنه:گفت بهت با سمیه

 داداش؟ آره:گفت و کرد نگاه من به تعجب با هم باز میالد

 این با اما نده اجازه و بشه ناراحت میالد که بودم این نگران.شدم جدی

 و کردم نگاهش جدیتم تمام با.دادم می رو جوابش باید حال

 .کردم خواستگاری خانم ریحانه از من...آره:گفتم
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 چند و انداخت پایین رو سرش بعد و کرد نگاهم بهت با لحظه چند میالد

 طبق بر چیز همه باید چون:گفت و کرد نگاهم باالخره.کشید نفس بار

 پنج بود راضی اگه زنم می حرف ریحانه با شخصا باشه،اول اصول

 .ریحانه سراغ برم من اجازه با.هستیم شما منتظر شنبه

 نکنه راحله:گفت نگرانی با مامان.رفت ها پله سمت به و شد بلند جا از

 باشه؟ شده ناراحت

 فکر.نه گفت می االن همین بود ناراضی اگه.کنم نمی فکر:گفت راحله

 هم ریحانه تازه و است ریحانه عاشق امیر که شده شوکه بیشتر کنم

 چرا.شدیم شوکه همه هم ماها داره هم حق البته.شده ازدواج به راضی

 ناگهانی؟ اینقدر

 من.نیست ناگهانی و یکدفعه که گفتم:گفتم و کشیدم پیشونیم به دستی

 پیش پا که ترسیدم می اما دارم دوست رو ریحانه وقته خیلی

 .بود فهمیده ها تازگی هم امیر.داشت خبر هم بابا حاج حتی.بزارم

 شدم؟ غریبه من حاال حاجی دیگه نکنه درد دستت:گفت مامان

 حرف موردش در بعدا میشه اما گفتم می بهت باید دونم می خانم_

 بزنیم؟

 ها پله به نگاهی دلشوره با.کرد سکوت و داد تکون رو سرش مامان

 خبره؟ چه اونجا االن یعنی گفتم خودم با و انداختم

 :ریحانه

 صاف رو روسریم استرس با.زد در کسی که بود نگذشته دقیقه چند

 بله؟:گفتم و کردم

 .شدم زیر،ساکت به سر و ایستادم دیدنش با.شد وارد میالد و شد باز در

 لحظه چند.نشست تخت روی ای کلمه گفتن بدون و شد وارد میالد

 شینی؟ نمی چرا:گفت که گذشت
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 فکر که چقدر هر:گفت بعد لحظه چند.نشستم تخت روی و گرفتم نفسی

 .بزنم بهت باید حرفی چه دونم نمی.بگم باید چی دونم نمی کنم می

 بود کرده بدی کار که داشتم رو ای بچه حس.نشست هام چشم به اشک

 .شد می شماتت بزرگترش توسط داشت حاال و
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 دایی اما بود اشتباه کارم دونم می...من:گفتم و کردم صاف رو صدام

 ...من میالد

 داری؟ دوستش_

 رو لبم و شدم سرخ خجالت از.رفت تر پایین سرم و شد حبس نفسم

 .گزیدم

 این ی همه کنم فکر:گفت و فشرد و گرفت رو دستم و زد لبخندی

 .باشه بله معنای به ها نشونه

 انداخت کمرم دور رو دستش آروم.کردم سکوت و گزیدم رو لبم هم باز

 من کردم نمی فکر وقت هیچ.کنم چیکار باید دونم نمی ریحانه:گفت و

 .بزنم حرف باهات خواستگارت درمورد بخوام که باشم کسی

 حق.کرد پر رو چشمم ی کاسه اشک و لرزید دلم و لرزید صداش

 باشه؟ کنارم مادرم نباید االن داشت؛مگه

 !دایی:گفتم بغض از پر صدایی با و گذاشتم اش شونه روی رو سرم

 مگه میشی خوشبخت...ریحانه:گفت و کرد نوازش رو کمرم آروم

 و داری دوستش.نگرفتم رو جلوت چرا که بشم پشیمون روزی نه؟نکنه

 نه؟ مگه شی نمی پشیمون

 من و چرخید سمتش به کامل.گرفت اوج ام گریه و دادم تکون رو سرم

 و بود می هم مادرم داشتم دوست چقدر.کشید آغوش به محکم رو
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 چقدر و.نیست بردارم حداقل که بود بد چقدر.کرد می بغلم اینجوری

 .کنارمه میالد که بود خوب

 مردانه غرور برنداره خدشه تا کشید گونه روی رو دستش و کشید آهی

 .کردم گریه هم باز و زدم تلخی لبخند.اش

 و کرد پاک گونه روی از رو اشکم و کرد جدا خودش از رو من

 .بسه گریه دیگه...من ی ریحانه:گفت

 ی کلمه گفتن با و لرزوند رو دلم زد پیشونیم به که آخری ی بوسه

 .شد خارج اتاق بشی،از خوشبخت

 کنم مهار رو هام اشک تونستم نمی.کنم کنترل رو ام گریه تونستم نمی

 منم ی خانواده کاش ای.شد می بزرگتر داشت بغضم کردم می حس و

 .بودن کنارم

 هم باز رو سرم.شدن وارد باهم سمیه و راحله و شد باز بعد،در کمی

 .کردم پاک رو خجل،اشکم و انداختم پایین

 شد خوب چه:گفت و کرد بغلم محکم که بود راحله و اومدن جلو دو هر

 .کنی می ازدواج داداشم با تو که

 دختر؟ شدی سرخ اینقدر چرا:گفت سمیه که گزیدم رو لبم

 چته؟ باز:گفت و گرفت رو دستم و نشست کنارم سمیه

 سمیه؟ کردم اشتباه من:گفتم و دادم تکون رو سرم

 پشیمون بعد کنی ازدواج اول بزار:گفت و نشست چپ سمت راحله

 .بشو

 ؟ مگه پشیمونی االن تو:گفت و کرد اخمی سمیه

 !خرم مگه:گفت و انداخت باال ای شانه راحله

 ؟ نداری دوستش ریحانه؟نکنه چته:گفت سمیه
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 سواستفاده موقعیت این از دارم کنم می حس:گفتم و دادم تکون رو سرم

 ...کن می

 می خودم بگی پرت و چرت:گفت و زد سرم به ای ضربه محکم راحله

 !ریحانه کشمت

 پایین اون که هایی آدم بدونی اگه:گفت و خندید که کردم نگاهش بهت با

 .زدی نمی حرف اینجوری دیگه خوشحالن چقدر هستن

 خوشحالن؟ همه:گفتم تعجب با

 آرزوشون به که انگار هستن جوری همه:گفت و داد تکون رو سرش

 .نباش نگران دیگه خواهشا پس.رسیدن
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 گفتم خودم با آخه باشن ناراحت ازم کنم می فکر همش:گفتم صادقانه

 .گریه سواستفاده دختر چه میگن االن

 همه.خواهشا نگو پرت و چرت راحله قول به:گفت و کرد اخمی سمیه

 عروس منتظر همه که بریم پاشو هم حاال.خوشحالن موضوع این از

 .خانومن

 ...ولی:گفتم و گزیدم رو لبم

 و اگر و اما دیگه:گفت و کرد بلندم و کشید رو دستم و کرد پوفی راحله

 .بمونی اینجا تونی نمی که ابد تا نترس پاشو.نداره چرا

 و زیر سربه اونا با همراه.نداشت تمومی من نگرانی اما داشت حق

 .رفتم پذیرایی سمت به ساکت

 :حسین امیر
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 و زد لبخندی وقتی اما بود انداخته شور رو دلم میالد سرخ های چشم

 شام برای بهتره نیستیم غریبه که میاید؟ما ساعتی چه شنبه پنج:گفت

 .بیاید

 .میایم زودتر ما پس باشه:گفت و کشید راحتی نفس بابا حاج

 بیارش و ریحانه پیش برو جان راحله:گفت و داد تکون رو سرش میالد

 .بیاد خواد نمی که است زده خجالت اونقدر.پایین

 .بریم هم با بیا سمیه:گفت و ایستاد راحله

 خیالم.انداختم پایین رو سرم و زدم لبخندی.رفتن باال سمت به دو هر

 خودم حال تو.بگیرم رو خوشحالیم جلوی تونستم نمی و بود شده راحت

 سمیه و راحله با همراه ریحانه.بردم باال رو سرم پا صدای با که بودم

 بفهمم تونستم می من اما بود پایین سرش گرچه.اومد می پایین ها پله از

 ی همه کردم حس لحظه یه اما دونستم نمی رو دلیلش.کرده گریه که

 ناگهانی صدای با که کردم می نگاه اش چهره به.پرید خوبم حال

 می دست برامون داشتن لب روی لبخندی با همه.پریدم جا دست،از

 مبل روی سریع و بشه سرخ ریحانه شد باعث خانواده کار این.زدن

 .بشینه

 هم دوتا شما بابت از خیالم خداروشکر:گفت و رفت سمتش به مامان

 .شد راحت

 اینقدر چرا حاال:گفت و گرفت رو ریحانه دست و نشست کنارش مامان

 عزیزم؟ ای زده خجالت

 دختر این:گفت راحله اون جای به.کرد سکوت و گزید رو لبش ریحانه

 ناراضی شما شاید که نگرانه.کرده اشتباه کنه می فکر همش خوب

 .باشید

 اگه اومد می گیرم کجا از خوشگلی این به عروس:گفت و خندید مامان

 شبیهه؟ ناراضی های آدم به بقیه یا من ی گلم،قیافه دختر نبودی؟آخه تو
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 .نه:گفت و کرد نگاه مامان به و برد باال رو سرش آروم ریحانه

 .میایم خواستگاری برای هفته آخر ما.آفرین_

 .میالد دایی ی خونه برم من بدید اجازه اگه پس:گفت سریع

 .بهتره هم اینجوری اتفاقا عزیزم باشه:گفت و زد لبخند بابا حاج

 حیای و شرم این نشست می دلم به چقدر و کرد سکوت ریحانه

 .مانع کنم،بدون نگاه بهش ها ساعت داشتم دوست.زیباش

 .کنیم زحمت رفع کم کم ما دیگه خب:گفت و ایستاد میالد

 .خوب باشید اینجا رو امشب:گفت بابا حاج

 و کرد اشاره کردم می نگاه ریحانه به هم هنوز که من به و خندید میالد

 .بریم بهتره:گفت
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 پناه اتاقم رفتنشون،به از بعد.انداختم پایین رو سرم و شدم زده خجالت

 !برم در مامان های سوال زیر از تا بردم

 رو مامان،روزها با همراه ریحانه برای خرید کمی از بعد

 رو ساعت مرتبا و داشتم استرس صبح خواستگاری،از روز.گذروندم

 چند این.بریم میالد ی خونه به هفت ساعت بود قرار.کردم می چک

 دوست و بودم شده دلتنگش شدت به بودم ندیده رو ریحانه که روزی

 پر و آور عذاب روز چهار از بعد.برسه شنبه پنج زودتر داشتم

 داشتم تن به کرم شلوار و کت.رسید فرا رفتن زمان انتظار،باالخره

 هم رنگی مشکی های کفش.شکالتی ای قهوه ولباس و کروات با همراه

 داده باال سمت به رو موهام بار همیشه،این خالف بر و بودم کرده پا به

 ام مسخره امیرعلی چقدر و بودم زده تافت و ژل هم عالمه یه و بودم

 .گذاشت سرم به سر و کرد
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 نگرانیم و استرس.رفتیم میالد ی خونه سمت دست،به به شیرینی و گل

 چفت رو هام دندون و کنم مشت مرتبا بود شده باعث و بود شده بیشتر

 .بشم خیره بیرون به نگرانی با و کنم

 بابا و کرد می رانندگی امیرعلی و بودیم برداشته رو امیرعلی ماشین

 به شدت به همه.بودیم نشسته عقب هم ما ی بقیه و بود نشسته کنارش

 فعال که بگم و بیفتم خنده به بود شده باعث و بودن رسیده خودشون

 !استساده خواستگاری یه بلکه ریم نمی عروسی

 کرده عوض تازگی به رو اش خونه.رسیدیم میالد ی خونه به باالخره

 ماشین از و بردیم در جلوی تا رو ماشین.بود خریده باغ خونه یه و بود

 ریحانه از خبری اما بودن اومده استقبال برای میالد و راحله.شدیم پیاده

 .رفتیم خونه سمت به پرسی احوال و سالم از بعد و گرفتم نفسی.نبود

 :ریحانه

 آیینه تو خودم ی چهره به.گذشت می و گذشت می و گذشت می روزها

 های چشم اون و خرمایی بلند موهای و سفید پوست.کردم می نگاه

 مثل نه؟دقیقا مگه بودم خوشگل!عاشقشونه گفت می امیر که خمارم

 گرفتم آهی.بافت می رو موهام و بود اینجا االن کاش ای و بودم مادرم

 قلب به نگاهی.شد روان ام گونه روی اشکم و یافتم هلندی رو موهام و

 شدت هم باز و انداختم بود آرایش میز روی که امون نفره سه عکس

 مادر و پدر...من و بود خواستگاریم روز.شد بیشتر هام اشک

 که رو سختی های سوال بابا تا نبودن کنارم.نبودن من کنار امشب...من

 وسواس با مامانم،که نیست اینجا.بپرسه رو پرسید می خواستگارهام از

 نیستن اینجا.بگیره ایراد لباسم و آرایش از و کنه نگاه وضعم و سر به

 به که مردی درمورد که بترسن و کنن نگاه من به نگرانی با تا

 شدن عاشق بفهمن تا نیستن اینجا.کنم اشتباه بود اومده من خواستگاری

 کنار فقط تا...تا نیستن اینجا.کنن خوشبختی آرزوی برام خوشحالی با و
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 اینجا.پیونده می تحقق به که بیینن رو آرزوهاشون و باشن دخترشون

 .بودن کاش ای...کاش ای و نیستن
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 تونستم نمی و شدن می روان گونه روی دونه دونه درشتم های اشک

 ولی تو اومد و زد در راحله که بودم خودم حال تو.بگیرم رو جلوشون

 .کرد نگاهم و ایستاد بهت با دید رو حالم که همین

 افتادم بابام و مامان یاد...جان راحله ببخشید:گفتم و کردم پاک رو اشکم

 .گرفت ام گریه یهو و

 چشم ته خواهرانه دلسوزی یه و اومدن در بهت حالت از هاش چشم

 کرد بغلم بودم نشسته که جوری همین و اومد جلو.اومد وجود به هاش

 .باش راحت عزیزم نداره اشکال:گفت و

 بگی؟ خواستی می چیزی_

 .بشی حاضر زودتر بگم بهت گفتم.برسن اینا بابا کم کم کنم فکر_

 االن.عزیزم ممنون:گفتم و اومدم بیرون آغوشش از و زدم لبخندی

 .میشم آماده و شورم می رو صورتم

 تا بمال صورتت اون به چیزی یه درضمن.منتظریم:گفت و زد لبخندی

 !نکنه فرار داماد آقا

 از سریع راحله بدم جوابی بتونم اینکه از قبل و شد درشت هام چشم

 و شستم رو صورتم.رفتم دستشویی سمت به و خندیدم.شد خارج اتاق

 صندلی روی.برگشتم سفید آرایش میز سمت به دوباره و کردم خشک

 و کشیدم نازک چشم خط یه اول.کردم نگاه آرایش لوازم به و نشستم

 لب به آمریکاییانی رژ.زدم ام گونه روی گونه رژ کمی.زدم کرم بعد

 ام چهره به لبخندی.دادم حجم رو هام مژه ریمل با آخر در و زدم هام
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 که همین.شدم خارج اتاق بنفشم،از ی ساده شال کردن سر از بعد و زدم

 به عطر کنی.برگشتم اتاق به نزدم عطر اینکه یادآوری رفتم،با قدم دو

 که بود دوبلکس میالد جدید ی خونه.رفتم حال سمت به و زدم دستم مچ

 پله جلوی و داشت قرار ها پله پشت در آشپزخونه.بود بزرگ هم خیلی

 که داشت قرار پذیرایی ته اما،در ورودی در.بود بزرگی پذیرایی هم ها

 رو خونه،اونجا اطراف سراسری های پنجره.اومد نمی چشم به اصال

 می راحله از گاهی.بود زیبایی و بزرگ ی خونه کال.کرد می تر خاص

 ترسی؟ نمی خونه این تو تنهایی پرسیدم

 با خونه این از داره؟کی ترس کنی می فکر بزرگه چون:گفت می

 ترسه؟ می ای قهوه و کرم گرم دکوراسیون

 .بخره آپارتمانی ی خونه یه میگم امیر به شخصه به من:گفتم و خندیدم

 روی میالد و بود نیومده کسی فعال.رفتم پایین ها پله از و زدم لبخندی

 ها سرامیک به پام که همین.بود نشسته رنگ شتری های مبل

 رو اینا بابا حاج اومدن سرایدار و شد بلند تلفن زنگ رسید،صدای

 .داد اطالع

 خارج خونه از میالد با همراه و رفت در سمت به آشپزخونه از راحله

 تا کردم صبر و نشستم صندلی روی و رفتم آشپزخونه سمت به.شدن

 نمی.گرفتم نفسی و کشیدم رنگم یاسی دامن و کت به دستی.بزنن صدام

 .نداره وجود که بگم و بشم منکر رو استرسم تونستم

 جان ریحانه:گفت بلند صدای با میالد که بود گذشته دقیقه چند دونم نمی

 .بیار رو چایی
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 پذیرایی سمت به و گرفتم خدمتکار از رو چای سینی و پریدم جا از

 نبود بلند پاشنه هم هام کفش و لرزید نمی دستم خوشبختانه.کردم حرکت
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 از بودم،ترس نگرانش که چیزی تنها.بشم خورد زمین نگران بخوام که

 .بود آینده

 :حسین امیر

 دادم می احتمال و نبود ریحانه.نشستیم ها مبل روی و شدیم خونه وارد

 گرفته ضرب زمین روی پام با استرس با.باشه منتظر آشپزخونه تو

 عادی های حرف داشتن بقیه و بابا خرج.بودم اومدنش منتظر و بودم

 می اشاره مامان به هی.کرد می تر عصبی رو من این و زدن می

 .باش ساکت که رفت می غره چشم مرتبا اما کنه شروع که کردم

 و زد خنده زیر و شد من زدن بال بال متوجه بابا حاج باالخره

 امیر که کن صدا رو ریحانه شده تلف امیر این تا پسرم میالد:گفت

 !کشت رو خودش

 خنده یه از بعد و کرد نگاه بابا حرج و من به تعجب با لحظه چند میالد

 .بیار رو چایی جان ریحانه:گفت طوالنی،بلند ی

 تر تند قلبم.شد ریحانه رسیدن منتظر و رفت آشپزخونه سمت به نگاهم

 .بشنون رو صداش دیگران ممکنه کردم می حس و کوبید می

 دامن و کت یه با بعد،ریحانه کمی.بود عزیز برام هم هاش قدم صدای

 تونستم نمی که بود شده زیبا قدری به.شد پذیرایی رنگ،وارد یاسی

 این دید وقتی و کرد الکی ی سرفه تا چند امیر.بگیرم ازش رو نگاهم

 لب زیر و کرد لگد رو پام پاش با نمیده،محکم جواب من روی کارها

 !نکن نگاه اینقدر زشته.امیر بگیری زهرمار:گفت

 رو چایی و گفت لبی زیر سالم.گرفتم ازش رو نگاهم و گرفتم نفسی

 و برداشتم رو چای استرس یا دست لرزش بدن.کرد تعارف همه برای

 می مگه اما بگیرم ازش رو نگاهم کردم سعی بازهم و کردم تشکر

 داشت دوست کسی هر که بود شده وار خانوم و زیبا قدری به شد؟

 .هاش چشم توی بشه خیره سال صدها
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 جواب چون.کرد خواستگاری و نرفت حاشیه دیگه بابا حاج خداروشکر

 کرده انتخاب خودم که نگینی تک انگشتر بود،مامان مشخص ریحانه

 هم محرمیتی ی میالد،صیغه پیشنهاد به و انداخت انگشتش به رو بودم

 .خوند برامون

 زیبا چقدر و بود زده محشری عطر چه.گرفتم نفسی و نشستم کنارش

 باهاش داشتم دوست.نبود درست اما کنم بغلش داشتم دوست.بود شده

 با فقط.باشم داشته درخواستی چنین کشیدم می خجالت اما باشم تنها

 بهش تونستم نمی حتی.بودم نشسته ریزان،کنارش عرق و استرس

 از هیچی و بودم کرده گیر خأل توی!بچسبم بهش و بشم تر نزدیک

 عروسی تاریخ و مهریه موضوع خودش بابا حاج.فهمیدم نمی ها حرف

 خودم عروسی تاریخ حتی گفتم می اگه بود مسخره و کرد درست رو

 نفهمیدم؟ هم رو

 پراکنده همه و شد گذاشته ها قرار ی همه.شد تموم چیز همه باالخره

 پرت رو همه حواس وقتی.گرفتن تری صمیمی جو و پ.شدن

 جلوی دیگه دقیقه دو:گفتم و کردم تر نزدیک گوشش به رو دیدم،سرم

 .بینمت می ورودی در
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 :ریحانه

 جا از و زد لبخندی که کردم نگاهش تعجب با.اومد بند حرفش از نفسم

 و کردم اطراف به نگاهی استرس با.شد خارج جمع از آروم و شد بلند

 در.رفتم در سمت به نیست،آروم من به حواسش کسی هیچ دیدم وقتی

 در به چشم و زده تکیه ها نرده به چطور که دیدمش و کردم باز رو

 .بود من شوهر مرد،االن این.لرزید قلبم.برسم من تا دوخته
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 به و نشست سرخش های لب روز لبخند و شد کشیده سمتم به نگاهش

 چشم توی قرار،نگاهش بی و کاوید رو وجودم مشتاقش نگاه.اومد سمتم

 .نشست هام

 نگاهش خجالت بدون کردم سعی تردید،و بدون و گرفتم نفسی

 نگاهم تردید با و آورد دستم سمت به رو دستش آروم و زد لبخندی.کنم

 .کرد

 کنه لمس دادم اجازه و کردم نگاه هاش چشم به و زدم کمرنگی لبخند

 دوباره و ایستاد ای لحظه قلبم.گذاشت دستم روی رو دستش.رو دستم

 .بود،شوهرم گرم،امیر های دست این صاحب.تپید

 باغ سمت به رو دستم که بود اون و انداختم پایین خجالت با رو سرم

 ؟ بزنیم قدم:گفت و کشید

 باغ جوان های درخت سمت به آروم.سوالش به زدم تایید مهر سکوتم با

 خوشحال چقدر.بخشید می گرما وجودم به دستش با هم هنوز و رفت

 .بودیم رسیده بهم امشب،باالخره ما.بود خوشحال چقدر و بودم

 :امیرحسین

 کردم می سعی و تپید می تند قلبم.کنم توصیف رو حالم تونستم نمی

 محکم و بگیرمش آغوشم به داشتم دوست چقدر.کنم حفظ رو آرامشم

 امشب تونم می که دونستم نمی و بودم زده خجالت چقدر و.بدم فشارش

 .نه یا بزارم فراتر پا

 !ریحانه:گفتم و ایستادم جا یه باالخره

 ؟ بله:گفت و ایستاد روم روبه

 .خوشحالم چقدر دونی نمی:گفتم و زدم لبخند

 .طور همین منم:گفت و زد لبخندی
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 نه با برم جلو بیشتر تونم می که بودم این فکر به و بودم خودم حال تو

 و گرفتم ازش رو نگاهم و گرفتم نفسی.خورد زنگ گوشیم یکدفعه که

 تعجب هیراد،با ی شماره دیدن با.کردم خارج جیبم از رو گوشی

 .باشه خیر:گفتم

 شده؟ چی:گفت نگران

 .دوستمه هیچی:گفتم و زدم لبخندی

 .داداش بله:دادم جواب

 چطوری؟.جونم داداش سالم:پیچید گوشم تو شادش صدای

 خبریه؟.بهتری تو انگار اما عالیم من:گفتم تعجب با

 نیستی؟ خونه_

 .اینام میالد ی خونه نه_

 .اونجا میام من پس_

 خبره؟ چه ببخشید_

 بیام خوام می.عروسیه بعد یهفته.شد مشخص عروسیم روز باالخره_

 .بدم رو هاتون کارت

 رو ترنم تونستی باالخره.باشه مبارک سالمتی به ا:گفتم و زدم لبخندی

 .دیگه کنی راضی

 .دیگه اینیم ما_

 ؟ تنهایی فقط بیا باشه_

 .آره_

 .فعال.منتظرم پس_
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 شدن خوشبخت بابت شد تر پررنگ لبخندم و کرد قطع رو گوشی

 گرفتم نفسی و گذاشتم جیبم تو رو گوشی.بود برادر مثل برام که دوستی

 .شدیم دعوت دوستم عروسی:گفتم و

 .باشه مبارک خوب چه_

 .بریم تونیم می هم با که خوبه خیلی آره_
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 و گرفتم دوباره رو دستش.زد لبخند و انداخت پایین رو سرش ریحانه

 بریم؟:گفتم

 قدم هم باهاش.رفت در سمت به من از زودتر و داد تکون رو سرش

 و کردم توقف لحظه در،چند جلوی.گرفتم رو دستش محکم و شدم

 چی گفت و کرد نگاهم تعجب با بزرگ های چشم با.کشیدم رو دستش

 شد؟

 و کشیدم عقب و بوسیدم رو هاش لب آروم و دادم جرئت خودم به

 .دارم دوستت:گفتم

 :ریحانه

 هم هنوز بزرگ های چشم با.رفت خونه به کرد،سریع که کاری از بعد

 رو سرش که بودم ای لحظه گیر و بودم دوخته چشم خالیش جای به

 مردی.کرد که کاری بابا لرزید دلم چقدر و.ببوسه رو من تا آورد پایین

 !بوسید رو شوهرمه،من االن که عاشقشم،مردی که

 عروسی دیگه ماه دو چون.گذشت می نامزدی شیرین روزهای

 دوست عروسی.بودن جهیزیه و عروسی های خرید درگیر بود،همه

 داستان شنیدن از چقدر و شدم آشنا زیادی های آدم با.بود عالی امیر

 بچه گیر اینکه با و بود شده برام خوبی دوست.شدم متعجب تینا زندگی
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 می پرسی احوال و زد می زنگ بهم گاهی چند هراز بود زندگی و

 اگه که بود گفته چقدر و کنم دعوتش عروسی برای بودم داده قول.کرد

 واقعا که هایی خواننده.میاره هم رو اش خواننده دوست عالمه یه بیاد

 .داشتم دوست رو کارهاشون

 خریده که ای آپارتمانی ی خونه.گذشتن می و خوردن می ورق روزها

 در خیابون یه تو آپارتمان.شد می دیروز از تر کامل روز هر بودیم

 آسانسور و بود طبقه ده از چهارم ی طبقه تو ما واحد.بود تهران غرب

 ها وسیله ی همه آشپزخونه برای.بود کرده راحت رو کارمون واقعا

 ست.شده شیک دیدم چیدنش از بعد چقدر و بودم برداشته سیلور رو

 و برداشتیم ای قهوه کرم رو حال وسایل.بود مشکی و سفید ها کابینت

 .تلوزیون پشت آنتیک های سنگ با بود شده شیک چقدر

 انتخاب خودمون اتاق عنوان به رو بزرگه که داشتیم خواب اتاق دوتا

 و دیوارها رنگ برای و بود سفید چوبیم وسایل ی همه.بودم کرده

 و سبز ترکیب هم اتاق اون.بودم کرده انتها رو بنفش هم روتختی

 .داشت لیمویی

 آماده جدیدم زندگی برای چیز همه و شد می تر کامل روز هر خونه

 کرد می محبت بهم اونقدر و داشتم امیرحسین با شادی روزهای.میشد

 شماره که بود مدتی.کردم می فراموش رو زندگیم های تلخی ی همه که

 نمی جواب کسی هم رو خونه تلفن و نبود دسترس در اشکان ی

 و برم شرکت به بشن آماده عروسی های کارت وقتی داشتم قصد.داد

 .کنم دعوتش عروسی برای

 بودنش باز نگران کنی و بود دکلته بودم کرده انتخاب که عروسی لباس

 ی بقیه و آرایشگاه.شد راحت خیالم مناسب شنل یه انتخاب با اما بودم

 بود سمیه زایمان اردشیر،تاریخ از بعد هفته یک دقیقا.بود آماده چیزها

 خوشبختی از پر روزها این چون هم شاید.مدت این گذشت زود چقدر و

 .کردن می عبور باد و برق بودن،مثل
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 :امیرحسین

 عقد تاالر همون تو بود قرار.شدیم می تر نزدیک عروسی به هرروز

 و بود حاضر لباسم.بودم کرده آماده براش رو چیز همه و کنیم رسمی

 .کرد انتخاب رو راحله،لباسش خالف زود،بر خیلی هم ریحانه

 با بود قرار که بودم شده ای خونه عاشق.بود سلیقه خوش خیلی ریحانه

 غیر مامان و بابا حاج خوشحالی.کنم شروع توش رو زندگیم ریحانه

 اما ناراضیه میالد کردم می فکر اما بود احمقانه شاید.بود وصف قابل

 وصلت این به هم اون فهمیدم دیدم هاش چشم تو رو شادی وقتی

 .راضیه

 کردم می سعی گرچه.رسید هامون استرس ی همه با عروسی روز

 نگران این از بدتر ریحانه تا نیستم نگران که انگار کنم رفتار جوری

 .داشتم رو خودم های نگرانی هم من اما.نباشه

 باال سمت به رو موهام بود مسئول که مردی و رفتم پیرایش سالن یه به

 رو موهام خودم که وقتی با مقایسه قابل کرد اون که کاری گرچه.داد

 میالد و امیرعلی.بود کرده تغییر واقعا موهام و نبود کردم می درست

 عصبی رو من تونستن نمی اما گذاشتن می سرم به سر مرتبا

 خراب رو روزم تونست نمی چیزی هیچ و بودم خوشحال امروز.کنن

 .کرد ناراحتم چیزی یه و بودم کرده فکر اشتباه گرچه.کنه

 :ریحانه

 های ناخن با استرس با.بودم امیر اومدن منتظر و بودم آرایشگاه تو

 زنگ گوشیم باالخره.کردم می نگاه ساعت به و رفتم می ور مصنوعیم

 .افتاد صفحه روی میالد ی شماره و خورد
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 اشکان از نشونی دنبال در دربه بود هفته یک.کرد رخنه تنم به استرس

 و بود شده آب.داشته وجود اشکانی حاال تا که انگار نه انگار اما بودم

 از کس هیچ و بود شده فروخته خونه و شرکت حتی.بود رفته زمین به

 .نداشت خبر قبلی صاحبان سرنوشت

 مامان خاک به و شدم میالد دامن به شدم،دست مستأصل حسابی وقتی

 بدی چیز بود قرار کنم حاال،فکر و.بگرده اشکان دنبال که دادم قسمش

 .مردم می نگرانی از داشتم و بشنوم

 گوشم کنار رو گوشی و کشیدم تماس اتصال روی رو دستم باالخره

 خبر از نشون میالد ی گرفته صدای.نبود مورد بی ام دلشوره.گرفتم

 .چیه دقیقا دونستم نمی که داشت بدی

 رو عکسش...اما نیست ازش خبری هیچ.نیست جا هیچ جان ریحانه_

 سعی من.گرفته قرار تعقیب تحت کالهبردار یه عنوان به پلیس سایت

 شده که جور هر.باشی نگرانش نیست الزم تو بفهمم رو حقیقت کنم می

 .گلم باشی نگران نیست الزم پس فهمم می رو حقیقت

 ی همه روی بزرگی اشک قطره.اومد پایین گوشیم و شد سست دستم

 سر چی.شد لحظه،مخروب یک در من دنیای و ریخت فرو آرایش اون

 بود؟ افتاده براش اتفاقی بود؟چه اومده برادرم

 من و.بود برادرم هم نامردیش،باز همه اون و اتفاقات اون تمام با حتی

 می دلتنگش گاهی حتی و نبودم متنفر ازش دل نه از مدت،هرگز این تو

 .بودم اینطور من اما بود احمقانه شاید.شدم
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 من خونی بود،برادر که چی هر اون.باشم متنفر ازش تونستم نمی من

 ...اون.بود من گوشت و پوست از اون.بود

 شده؟ چی ریحانه_
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 چرا:گفت و گرفت رو دستم آروم.کردم نگاه راحله به و پریدم جا از

 افتاده؟ شده؟اتفاقی کنی؟چی می گریه

 جوری هر.باشم آروم کردم سعی و گرفتم نقشی و دادم تکون رو سرم

 به مربوط:گفتم و گرفتم نفسی.بشه خراب نباید امروز شده که

 تحت های کالهبردار لیست تو اسمش.  شده گم میگن...میگن.برادرمه

 خور مردم مال باشه نامرد چقدر هر من داداش راحله اما.تعقیبه

 !نیست پرستیم می که خدایی همون به.نیست

 باش آروم:گفت و داد فشار رو دستم.شد پر هاش چشم و گرفت نفسی

 به کن صبر.بریم کم کم باید.رسه می دیگه دقیقه دو امیر...ریحانه

 .کنه درست رو اشک رد این بیاد بگم آرایشگر

 کنم گریه بعدا تونم می.باشم تر آروم کردم سعی و دادم تکون زد سرم

 .بگیرم رو داستان پی یا و

 درست رو سرم،صورتم زد عروسی عالمه یه آرایشگر اینکه از بعد

 اتاق بود،یه کامل سالن یه چون.رسید امیر لحظه همون و کرد

 اومدن منتظر و رفتم اتاق به.داشت برداری فیلم برای هم مخصوص

 سمتم بردار،به فیلم های حرف طبق و اومد امیر بعد کمی.شدم امیر

 و زد صدام آروم.بود بهش من پشت مدت تمام تو.زد صدام و اومد

 شد باعث و کاوید رو وجودم تمام اش زده بهت و مشتاقش نگاه.برگشتم

 که کسی با لحظات این ی تجربه بود خوبی حس چه.بشه گرمم

 و افکار تمام و کردم فراموش رو اشکان لحظه چند برای.عاشقشی

 .کرد پر امیر رو قلبم و چشم

 درک رو اشتیاقش و خوشحالی و داشت جریان هاش چشم توی عشق

 فیلم دستور طبق.بود بردار فیلم های حرف ها،تابع این تمام با.کردم می

 تو شده پیچیده رز گل دسته و شد گرم امیر ی بوسه با ام گونه بردار

 به و گرفت رو دستم و انداخت سرم رو شنل.رسید دستم به سفید تور

 .فتر خروج در سمت
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 می رو من بلندم پاشنه های کفش معمول طبق.بودن استرس با هام نفس

 .بود برام خوبی گاه تکیه امیر بازوی واقعا اما.ترسوند

 توش بود قرار که باغی سمت مختلف،به های بخش برداری فیلم از بعد

 .رفتیم بگیریم رو هامون عکس

 یکی تو شش ساعت عروسی و کرد می همراهی میالد رو بردار فیلم

 عکس اتمام برای ساعت شش ما و شد می برگذار بزرگ های تاالر از

 رو ناهار.گیر وقت البته و بودن خوب خیلی ها عکس.داشتیم وقت ها

 .بریم که گفتن بهمون چهار بعد،ساعت و خوردیم آتلیه همون تو

 بد داشتم استرس قدری به حالم و حس.کردیم گردش ها خیابون تو کمی

 .داشت کردنم آروم در سعی اش دهنده آرامش های حرف با امیر و بود

 انتخاب درست یعنی پرسیدم می خودم از مرتبا اما بود احمقانه

 پشیمون وقت هیچ یعنی درسته؟ دارم قرار توش که راهی کردم؟یعنی

 شد؟ نخواهم

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۵۱] 

 دوستش عاشقانه من.داشتم امیر به قلبم ته خوبی ترس،حس این تمام با

 .شد نخواهم پشیمون وقت هیچ که کردم می فکر و داشتم

 لحظه.بود خوب و عالی چیز همه.رسید تاالر به رسیدن زمان باالخره

 ای رفت،لحظه هم ی شناسنامه تو اسممون و کردیم رسمی عقد که ای

 و رقصیدیم،همه هم با که ای لحظه و دیدم رو امیر خوشحال لبخند که

 .کردم ثبت عمرم روز بهترین ی خاطره عنوان به سرم تو رو همه

 گریه اگه گرچه.عالی عروسی یه از تر عالی حتی.بود عالی عروسی

 مادرم و پدر نبود خاطر به خونه به رفتن موقع و عقد سر رو هام

 .بگیریم فاکتور
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 دوست.بودن خوشحال واقعا بقیه و امیر.شد تموم خوب خیلی عروسی

 این و بود اومده اش خواننده های دوست همراه به هم تینا جدیدم

 .کرد می تر خاص رو ما عروسی

 تکیه صندلی پشتی به رو سرم خستگی شدت از و بودیم خونه راه تو

 گذاشته که رنگی طوسی های لنز.بودم بسته رو هام چشم و بودم داده

 شده هام چشم خستگی باعث دهنده آزار مصنوعی های مژه اون و بودم

 ای؟ خسته:کنم باز رو هام چشم شد باعث امیر صدای.بود

 مدت همه این و آرایش همه این به من.خیلی:گفتم و کردم نگاهش

 کنار که هایی روز اون حتی.ندارم عادت دار پاشنه های کفش پوشیدن

 .ام خسته همین واسه.کردم نمی آرایش همه این بودم ام خانواده

 !شده شروع تازه که شب:گفت شیطنت با

 دیدن با.کردم حس صورتم به رو خون هجوم و شد درشت هام چشم

 .بابا کردم شوخی:گفت و زد خنده زیر خجالتم از سرخ ی چهره

 !بود جایی به شوخی:گفتم و دادم جرئت خودم به

 زدم خنده زیر خودش مثل.کرد نگاهم درشت های چشم با اون بار این

 تو نمیشه دلیل ام خسته من که این:گفتم و بستم رو هام چشم دوباره و

 .هم تو کن وجود ابراز یکم کشتن رو خودشون مردم.نزنی بوق

 های مراسم از بعد.کرد زدن بوق به شروع و گفت اس کشیده چشم

 ها کفش و نشستم مبل روی جا همون.گذاشتیم خونه به مختلف،باالخره

 .آخیش:گفتم و کردم خارج پام از رو

 .آخیش واقعا:گفت و کرد شل رو رنگش مشکی کروات رسول

 .بشورم رو موهام ندارم جون حتی خدا ولی:گفتم و زدم لبخندی

 .خوب بشور فردا_

 .بخوابم موها این با یارمنمی طاقت_



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 از بعد کن استراحت کمی هم تو بگیرم دوش میرم اول من پس باشه_

 .برو من

 .خوبیه فکر_

 بعد.رفت حموم به هاش لباس کردن حاضر از بعد و رفت اتاق به امیر

 آماده شلوار و لباس دست یه و رفتم اتاق سمت نشستن،به لحظه چند از

 گیره.رفتم آرایش میز سمت به و برداشتم هم زیر لباس و حوله.کردم

 بعد و گذاشتم کناری هم رو تاج و تور و برداشتم سرم از رو مو های

 خواستم می تازه.آوردم در رو اشون همه و رفتم جواهراتم سراغ به

 عافیت:گفتم و زدم لبخندی.اومد بیرون امیر که بیارم در هم رو ها لنز

 .باشه

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۵۱] 

 .ممنون:گفت و زد لبخندی

 جا رو حالم سرد آب دوش یه.رفتم حموم به و درآوردم هم رو ها لنز

 روی که دیدم رو امیر شدم خارج که حموم از.کرد ترم سرحال و آورد

 سمتش به و کشیدم استرسی پر نفس.بود منتظرم و بود نشسته تخت

 برای اما بودم زده خجالت خیلی اینکه ترسیدم،با می کمی اینکه با.رفتم

 توش رو دارش تب نگاه و صد حضورم متوجه.بودم آماده تقریبا امشب

 و بوسید و گرفت رو دستم که نشستم تخت روی آروم.دوخت هام چشم

 .دارم دوستت:گفت

 :امیرحسین

 با.کردم باز رو هام چشم و گرفتم نفسی.خوابیدم باز طاق و زدم چرخی

 راست سمت به.نشست لبم روی خودمون،لبخندی ی خونه اتاق دیدن

 رو بازم نیمه های چشم ریحانه،متعجب خالی جای دیدن با و چرخیدم
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 نیم.کرد نگرانم کمی این و اومد نمی حموم از صدایی.کردم باز کامل

 .ریحانه:زدم صدا و شدم خیز

 بله؟:اومد آشپزخونه از صداش

 و چیده میز روی کاملی ی صبحانه که دیدم و رفتم آشپزخونه سمت به

 .بخیر صبح:گفتم و زدم تری رنگ لبخندی.کنه می دم چای داره

 .آقا بخیر هم شما صبح:گفت و برگشت سماور سمت به

 نشونه روی رو ام چونه و کردم بغلش و رفتم جلو.کنم تحمل نتونستم

 .کرده چه خوشگله خانم ببین:گفتم و گذاشتم اش

 .چیدم همسرم برای عادی ی صبحونه یه.نکردم کاری:گفت و خندید

 ای بوسه.لرزید دلم شد بیان خاصی اشتیاق با که همسرم لفظ شنیدن از

 .دارمت که خداروشکر:گفتم و زدم سفیدش گردن به

 .بزنم مرغ تخم بزار امیر کن ول:گفت و کرد ریزی ی خنده

 .کافیه ها همین کن ولش:گفتم و نشستم میز پشت و کردم رهاش

 .نداره لطفی مرغ تخم بدون صبحانه_

 .بزن داری دوست اگه پس_

 و آورد در تابه ماهی یه و رفت کابینت سراغ به و داد تکون رو سرش

 .کرد مرغ تخم کردن درست به شروع

 ی صبحانه اولین داشتیم ریحانه و من و بود آماده چیز بعد،همه کمی

 .خوردیم می باهم رو زندگیمون

 :ریحانه

 روز دو دقیقا گرچه.اومد دنیا به سمیه و امیرعلی کوچولوی باالخره

 و برداشتم مناسبی لباس.بودن خوشحال همه اما بود ما عروسی از بعد

 آرایش.کردم سر اومد می بهم خیلی که زیبایی و دار طرح روسری
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 ریحانه بدو:زد صدا حال تو از امیر که کشیدم صورتم روی مناسبی

 .شد دیر

 .اومدم_

 آماده من:گفتم و گرفتم نفسی.دویدم در سمت به و کردم سر رو چادرم

 .بریم ام

 و کرد پا اون و پا این و انداخت ام چهره به نگاهی امیرحسین

 .رنگه پر خیلی نظرم کنی؟به کم رو رژت یکم میشه...چیزه:گفت

 .خوبه اینکه:گفتم و برگشتم شمعدونم آینه سمت به

 دیدم هاش چشم تو رو نارضایتی وقتی اما برگشتم امیر سمت به

 امیر رضایت لبخند.کردم کمرنگ رو رژ و آوردم در جیبم از دستمالی

 من روی معمول حد از بیشتر کمی هنوز اون.کرد راضی رو دلم

 .داشت غیرت

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۵۱] 

 نکنه که بود نگران.نکنه نگاهم بد کسی که اینه نگران دونستم می

 کردم می درکش.بیاد خودش جز مردی چشم به جوونش و زیبا عروس

 .کردم می رو کار این باید من.کنم راحت رو خیالش خواستم می و

 بودیم مسیر تو که مدتی طی.شدیم خارج خونه از و رفتیم در سمت به

 پخش دستگاه از که ای موسیقی به داشتیم فقط و زد نمی حرفی امیر

 .کردیم می گوش شد می

 از سر من و بودیم خریده زیبایی گل دسته.رسیدیم بیمارستان به باالخره

 ی بچه که بودم کرده ذوق خیلی و بودم بچه عاشق من.شناختم نمی پا

 .اومده دنیا به سمیه
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 سمیه که گشتم می اتاقی دنبال به و گذشتم می ها اتاق بین از عجله با

 ار قبل همه.شدیم وارد و رسیدیم نظر مورد اتاق به باالخره.بود بستری

 .زدن می حرف هم با و بودن رسیده ما

 اطراف به ذوق با.بوسیدم رو سمیه و کردیم ای پرسی احوال و سالم

 کو؟ بچه پس:گفتم و شد خالی بچه،یادم خالی جای دیدن با و کردم نگاه

 االن:گفت امیرعلی.خندیدن بود ناراحتی لحن با که حرفم این با همه

 .داداش زن بیارنش میگم

 زودتر دارم دوست خیلی وای.لطفا زودتر پس:گفتم و زدم لبخندی

 .ببینمش

 داری؟ دوست بچه:گفت خوشحالی با خانم حاج

 .ام بچه عاشق جان مامان ولی:گفتم و دادم تکون رو سرم

 امیرحسین کنار منم و رفت در سمت به دید که رو من اشتیاق امیرعلی

 هم با کمی و اومدن سمیه،کنارم سعیده،خواهر و راحله.گرفتم آروم

 خوشگل و کوچولو خیلی.آوردن رو سمیه ی بعد،بچه کمی.زدیم حرف

 پوست مشکیش،به موهای با همراه رنگش مشکی بلند های مژه.بود

 پسر یه از تر زیبا خیلی اما بود پسر اینکه با.اومدن می سفیدش

 یه داخل و کرد می تر زیبا رو اون داشت تن به که سفیدی لباس.بود

 بود زیبا و کوچولو خیلی.کردم بغلش آروم.بود شده پیچیده قرمز پتوی

 رو هم.گرفت رو دستش و دوخت چشم بچه به و چسبید بهم امیرحسین

 بهتون بچه چقدر ماشاهللا:گفت بابا حاج که کردیم می نگاهش لبخند با

 .خودتون ی بچه انشاهلل.میاد

 انشاهلل هم بقیه و گزیدم رو لبم و انداختم پایین رو سرم زده خجالت

 داداش؟ بزنیم صدا چی رو پسر گل این:گفت امیرحسین بعد کمی.گفتن

 .محمدامین:گفت و زد لبخند امیرعلی
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 صورتش مثل.داره قشنگی اسم چه:گفتم و بوسیدم رو محمدامین پیشونی

 .قشنگه خیلی

 .عزیزم داری لطف:گفت سمیه

 از بعد.نشه اذیت تا برگردوندم تختش به رو محمدامین و زدم لبخندی

 از بعد.شد تموم مالقات زمان طوالنی،باالخره های زدن حرف

 و گذاشت خونه به رو من امیرحسین.برگشتیم خونه به خداحافظی

 دوش یه و گذاشتم غذایی شام برای هم من و رفت شرکت به خودش

 که هایی عکس.نداشتم مهمی کار خونه،دیگه کردن مرتب از بعد.گرفتم

 این.کردم نگاه بهشون و آوردم رو بودم گرفته امین محمد از

 .بود نشسته دلم به بچه،عجیب

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۵۱] 

 شاد روزهای گذر همه برای زندگی.گذشت می و گذشت می روزها

 شادی که بود اضطرابی پر روزهای گذشتن من،فقط برای...ولی بود

 دو.گذشت می امیر با مشترکم زندگی از سال دو.بود گرفته دلم از رو

 با چیز همه...اما باشم دنیا زن ترین خوشبخت بود قرار که سالی

 .بود شده خراب امیر کارهای

 که شدم می آماده خانوادگی مهمونی به رفتن برای داشتم معمول طبق

 اشکی فقط.ندویدم در سمت به و نشدم زده ذوق دیگه.شد باز خونه در

 سعی و برداشتم رو پنکیک.شد تر بزرگ بغضم و چکید ام گونه روی

 اینجا به که شد چی.بپوشونم باهاش رو ام گونه روی ملودی کردم

 ی گونه یه دوسال،به از امیر،بعد عشق همه اون که شد رسیدم؟چی

 و اومد اتاق سمت به سنگینش های قدم شد؟صدای تبدیل سیلی از کبود

 بزنه؟ بهم رو ها حرف اون باز نکنه.لرزید دلم
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 رو مردی هم هنوز داشتم؟من دوستش قلبم نه هم هنوز که بودم احمق

 !داد می«هرزه»لقب بهم که داشتم دوست

 که کردم می حس رو حضورش.باشم آروم کردم سعی و گرفتم نفسی

 می.کرد می نگاهم نشسته خون به های چشم با و ایستاده سرم پشت

 دوسال،از از بعد...من.ترسیدم می اما کنم نگاهش آینه توی از تونستم

 .ترسیدم می شوهرم دیدن

 توجه بدون.مالیدم هام لب به رو رژلب ترین کمرنگ و زدم ریمل کمی

 اومد دستم به که شلواری و مانتو اولین و رفتم کمد سمت به بهش

 روسریم چون.کردم سر هم رو چادر و کردم سر رو روسری.پوشیدم

 اتاق وسط.نبودم متوجهش ولی بود اومده بیرون موهام از بود،کمی لیز

 کن عوضش.ریختی بیرون رو موهات که باز!هوی:زد صدا که بودم

 هم رو صورتت ور اون و بزنه سرم به باز اینکه از رو،قبل روسریت

 !کنم کبود

 مدت،همه این تو مگه.نریزم اشک کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 نبود؟ جوری همین چیز

 هام کفش و زدم بیرون بهش توجه بدون و کردم سر دیگه روسری یه

 زد بهم محکمی ی تنه پوشیدم می رو هام کفش داشتم وقتی.برداشتم رو

 زمین تا گرفتم دیوار به رو دستم.بخوره بهم تعادلم شد باعث که

 بدو.بانو خوام می معذرت اوپس:گفت و زد داری صدا پوزخند.نخورم

 .برم تو بدون اینکه از قبل بیا

 بود قرار امروز.کنه روی زیاده بود قرار امروز.دادم قورت رو بغضم

 های شب اون از امشب.کنه خورد رو اعصابم و بزنه سرم غر شب تا

 .بود سخت

 پایین سمت به و شدیم آسانسور سوار.رسوندم بهش رو خودم سریع

 چیزی من نه و زد حرفی اون بودیم،نه راه تو که مدتی تمام طی.رفتیم

 .گفتم
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 قدم با امین شدیم،محمد وارد تا.رسیدیم اینا بابا حاج ی خونه به باالخره

 امیر آغوش به گویان عمو عمو و اومد سمتمون به نامرتب های

 بغل رو اومد می پا و دست چهار که رو ترانه و زدم لبخندی.رفت

 .بود میالدم دایی ساله،دختر یک ی ترانه.بوسیدم رو اش گونه و کردم

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۵۲] 

 احوال و سالم و کردم بغل رو همه.رفتم بقیه سمت به و زدم لبخندی

 ی خانواده یه همه جلوی امیر و نانوشته،من قرار یه طبق.کردیم پرسی

 یه فقط.مشکل ای ذره بدون خوشبخت ی خانواده یه.بودیم خوشبخت

 این ی همه وجود با ما.همه خیال کردن راحت برای بود نمایش ی پرده

 به خواستم نمی.باشیم باهم بودیم مجبور خانواده خاطر به مشکالت،فقط

 قرار الشعاع تحت هم ریحانه و میالد امیر،زندگی و من اختالف خاطر

 صبرم که بود این ترسیدم می ازش که چیزی تنها.بریزه بهم و بگیره

 هم صبرم زودی امیر،به فرسای طاقت های کار این با البته.بشه تموم

 .میشد تموم

 امیر همون بود شده دوباره امیر که بود این حداقلش.بود خوبی شب

 کم کم ولی بود خوب خیلی باهام ماه یک که امیری همون.عاشق

 .دادم می ادامه زندگی این به من،باید و.شد عوض

 :امیرحسین

 اون اما بودم عاشقش که زنی با هم اون.گذاشتم سر پشت رو بد سال دو

 بیرون رو خودش داشت دوست فقط ریحانه!نداشت توجهی من به دیگه

 متنفر ازش من که کارهایی.بکشه همه رخ به رو آرایشش و بریزه

 با.بود دعواهامون ی همه دلیل این و بده انجام داشت دوست بودم،اون

 این و.کرد می سکوت اون افتاد می اتفاق دعوایی ها،وقتی این ی همه

 و نداشت قبول رو اشتباهاتش اون.کرد می تر عصبی رو من سکوت

 داشتیم عقیده دو ها،هر این ی همه با.کنم تمومش داشت انتظار من از
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 می مهمونی به رفتن وقت که زمان هر.خوشبختیم ما کنن فکر باید بقیه

 کردم می رفتار عادی ریحانه با باید.شدم می همیشه از تر عصبی شد

 خودم برای نجاتی راه و بودم کرده گیر وسط این.بود سخت برام این و

 دلم ته.داد می ادامه زندگیمون به سکوت هنوز،با هم ریحانه.دیدم نمی

 همه داشتم میده؛دوست طالق تقاضای که باشه کسی اون داشتم دوست

 سکوت ریحانه،فقط اما.بدن حق بهم و ببینن رو ریحانه واقعی ی چهره

 .داد می ادامه لعنتی عذاب این به و بود کرده

 هم ریحانه.زدم می حرف باهاشون و بودم نشسته میالد و امیرعلی کنار

 رو ها توجه داشت که بود فکر تو قدری به و بود نشسته ای گوشه

 شده؟ چیزی مادر ریحانه:گفت مامان باالخره.کرد می جلب

 چی؟:گفت و پرید جا از ریحانه

 افتاده؟ اتفاقی:گفت نگرانی با و گرفت شک از رنگی مامان نگاه

 خانواده فکر به...فکر به فقط نه نه:گفت و زد تصنعی لبخندی ریحانه

 کردم می فکر داشتم.گرفته دلم و نرفتم خاک سر وقته خیلی.بودم ام

 .برم بگیرم اجازه امیر از باید هفته آخر

 اجازه چرا:گفت و زد هوا تو رو ریحانه حرف درجا بابا حاج

 .ببرتت خودش تونه می و بیکاره امیر که هفته بگیری؟آخر

 مسلط خودش به باالخره.کرد سکوت لحظه چند و شد هل واقعا ریحانه

 همین برای شده زیاد شرکت کارهای اواخر این اما دونم می:گفت و شد

 .نشم امیر مزاحم و برم تنها بهتره کردم فکر

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۵۲] 

 شعورم و درک با عروس فدای:گفت و زد لبخندی و شد مهربون مامان

 بابت خیالم هستی تو وقتی.هستی امیر فکر به اینقدر که ممنون.بشم

 .مادر راحته امیر زندگی
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 .جان مامان نکردم کاری:گفت و زد تلخی لبخند ریحانه

 لحظه یه.شدم صداش کمرنگ بغض متوجه که بودم کسی تنها کنم فکر

 زیر رو سرت کیک مثل.بکش خجالت گفت و زد تشر مغزم به وجدانم

 .میگی دروغ هم خودت به داری و کردی برف

 بازی به شروع و درآوردم رو افکار،گوشیم این نکردم پیدا ادامه برای

 .برد یادم از رو چیز همه و بود موثر افکارم اتمام برای هم واقعا.کردم

 :ریحانه

 و شدم دستشویی وارد.شدم خارج جمع از رفتن دستشویی ی بهانه به

 نگران تا نیست من مادر چرا.شد تر بزرگ بغضم و ایستادم آینه جلوی

 کسی را خدایا بپرسه؟ سختم زندگی از تا کجاست من باشه؟مادر من

 کردن؟ فراموشم همه نیست؟چرا من به یادش

 نداره اشکال:گفتم و شستم رو هام دست و دادم قورت رو بغضم

 یه این که چند هر.بدی ادامه باید میالد خاطر به حداقل تو.ریحانه

 می که هست خدایی.بیاری طاقت باید تو هم است،باز ناعادالنه زندگی

 صد اگر نداره اشکال پس.توئه مراقب هم همیشه و کنه تمومش تونه

 .بیاد سرت هم این از بدتر برابر

 ها زن ی همه و بود شام وقت.زدم بیرون دستشویی از و گرفتم نفسی

 می بازی کلش داشت و بود گوشی تو سرش امیر.بودن آشپزخونه تو

 و لعنتی بازی این از من ارزش حتی گفتم دلم تو و کشیدم آهی.کرد

 که بازی این مخصوصا.لعنتی های بازی این به لعنت.کمتره آور اعتیاد

 خداپرستی به که امیری و پرستیه شیطان و فراماسونری مورد در کال

 .داره رو بازی این هم موضوع،هنوز این به علم با هم شناسمش می

 ترانه به و بود نشسته راحله.رفتم ها خانم کمک به و کشیدم آهی هم باز

 شهر و چرخید می میز اطراف شیطنت با هم محمدامین و داد می شیر

 .خوند می کودکانه های
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 و کرد می مخلوط اعال زعفران با رو سفید برنج از کمی خانم حاج

 به شروع و نشستم راحله کنار.گذاشت می پیاله توی ماست سمیه

 .کردم ظرف تو ترشی گذاشتن

 میارید؟ نی نی برامون کی شما ریحانه راستی:گفت راحله

 چی؟:گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 .خوایم می بچه ما زودباش میگه راست:گفت و خندید سمیه

 از چیزی داشتن؛اونا حق.انداختم پایین رو سرم و کردم ای خنده تلخ

 .دونستن نمی ما زندگی

 هم رو شما ی بچه.بیار بچه یه زودتر.مادر میگه راست:گفت خانم حاج

 .بمیرم و بزارم زمین رو سرم آرزویی داشتن بدون تونم می دیگه ببینم

 آخه؟ زنی می حرفیه چه این.نکنه خدا جان مامان:گفتم اعتراض با

 پس نیستید حاجی و من سال و سن فکر به که شما.دیگه میگم راست_

 .خواستم می ازت خودم باید

 .بعدا شاید.زوده فعال:گفتم و زدم زبون رو لبم

 درست چیز همه و نشم جدا امیر از بعدا اگر دادم ادامه دلم در

 .میشم دار بچه بشه،حتما

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۵۲] 

 مثل ما روابط دیگه بودم مطمئن تقریبا.زدم خودم افکار به پوزخندی

 مشترکمون زندگی اول ماه شش اون ما،مثل روابط دیگه.نمیشه سابق

 اون به تونم نمی دیگه هم من.نمیشه سابق امیر امیر،اون دیگه.نمیشه

 .برگردم خوشی روزهای

 دقیقه چند با امید و نشستن همه.کشیدیم رو غذا و چیدیم رو میز

 بودی؟ کجا:گفتم آروم و زدم ای مصنوعی لبخند.گرفت جا تاخیر،کنارم
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 .نداره ربطی تو به:گفت آروم.خودم مثل

 آدم این مهربون،به امیر اون بود ممکن چطور خدایا.شد خشک لبخندم

 بشه؟ تبدیل رحم بی

 برات؟ بکشم چی:گفتم و دادم فرو آب با رو بغضم

 تو.عزیزم کشم می خودم:گفت امیر بود شده حرفم متوجه میالد چون

 .بخور و بکش اول

 خوردن به شروع و گذاشتم بشقابم تو مرغ و برنج اندکی و گفتم چشمی

 .کرد خوردن به شروع و کشید غذا زیادی مقدار هم امیر.کردم

 هم با امیرحسین و امیرعلی.شد مشغول کاری به کسی شام،هر از بعد

 مسجد مورد در خانم حاج و بابا حاج.زدن حرف شرکت مورد در

 اتاق به سمیه و راحله و کردن صحبت بود ساخت حال در که جدیدی

 .بخوابونن رو ها بچه تا رفتن

 هام دست دستی که کردم می بازی دستم های ناخن با داشتم سکوت تو

 .ریحانه:گفت و گرفت رو

 دایی؟ جانم:گفتم مهربونی با.بود واقعی زمانی هر از بیشتر لبخندم

 موردش در وقته خیلی.ریحانه غمه از پر چشمات:گفت و کشید آهی

 ریحانه.بشه درست چیز همه شاید تا نزدم حرفی اما مشکوکم

 میره؟ پیش خوب امیر با چیز شده؟همه جان،چیزی

 حرفی چه دونستم نمی و بود ناگهانی خیلی واقعا.کردم نگاهش بهت با

 فقط من.دایی خوبه چیز همه:شدم متوسل دروغ به هم باز سرانجام.بزنم

 شده تنگ اشکان برای دلم من.شده تنگ مامان و بابا برای دلم

 کنی؟ پیداش نتونستی هنوز.میالد

 اما.کرده فرار کشور از قانونی غیر دونیم می ما که جایی اون تا_

 ترانه جان به ریحانه.دونم نمی رو حاله چه در االن و رفته کجا اینکه
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 اصال انگار.نبود اما کنم پیدا ازش ردی بلکه تا کردم کاری همه قسم ام

 .نبوده نامی اشکان

 مرده؟ نکنه:گفتم و کشیدم آهی

 .ریحانه دونم نمی:گفت کالفه و لرزید میالد نگاه

 .کردم ناراحتت ببخشید:گفتم و گرفتم هام سرانگشت با رو اشکم

 .خوشبختی که خوشحالم.خوبیه مرد امیر:گفت و بوسید رو ام گونه

 ام گونه روی شدنش آوار جلوی سختی به و جوشید هام چشم تو اشکم

 .گذشت می منوال همین به من،باید زندگی.گرفتم رو

 دلم.برگردم خونه اون به خواست نمی دلم.بود خونه به برگشتن وقت

 برای گاهی،فقط چند از هر که امیری.باشم تنها امیر با خواست نمی

 می.شکست می درهم بیشتر رو روحم و شد می نزدیکم نیازش رفع

 تمام تو اون وقتی.داد می آزارم بیشتر این و کنم تمکین باید فقط دونستم

 .شد می نابود من بود،قلب سرد مدت

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۵۳] 

 برگشت موقع چون.است دهنده آزار شب یه هم باز امشب دونستم می

 فهمیدی؟.میشی منتظرم و اتاق تو میری خونه رفتیم:گفت

 و من عشق همه اون عاقبت بود این.شد بزرگ بغضم و کردم سکوت

 با شوهرم داشتم؟اینکه رو آرزوش که ای زندگی نهایت بود امیر؟این

 هیچ اون جز و بشه نزدیکم اش مردانه نیاز خاطر به تمام،فقط سردی

 بود؟ عدالت این باشه؟خدایا نداشته زنش برای رغبتی

 رغبت عدم نه؟موضوع مگه کردم می تحمل باید فقط.رسیدیم خونه به

 .بود امیر من نبود؛درد من
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 رفته کنه کاری یا بگه چیزی اینکه بدون هم باز بعد روز صبح

 به نگاهی.رفتم حموم به و شدم بلند و انداختم خالیش جای به نگاهی.بود

 من سهم.شمردم رو گردنم های کبودی تعداد و انداختم کبودم های لب

 بپرسم،خدایا دوباره بود؟بزار لعنتی های کبودی عاشقانه،این زندگی از

 بود؟ عدالتت این

 پر دلم واقعا اما کنم می ناشکری دارم که دونستم می بهتر خودم شاید

 دوش زیر و کندم تنم از رو هام لباس و کردم باز رو دوش.بود

 من هم بار یک بزار.کنم حروم رو آب من هم بار یک بزار.ایستادم

 .کنم هق هق ذوق همین امروز،زیر بذار فقط.کنم اسراف

 لعنتی های کبودی همون همراه بود،به گریه خاطر به هام چشم سرخی

 با سختی به رو ام شده کوتاه موهای.بود ساخته زشت موجود یه ازم

 خورد رو اعصابم و زدن می بیرون کش از مرتبا اما کردم جمع کش

 و شدم خسته بلندم موهای دست از که افتادم روزی یاد.کردن می

 ندارم حق گفت من به توجه بدون امیر.گرفتم کردنشون کوتاه به تصمیم

 کوتاه رو موهام و کردم لج بار اولین برای من و کنم کوتاهشون

 قهر باهام مرتبا امیر که وقتی شدم پشیمون کارم این بابت چقدر و.کردم

 .نبود بدهکار هام حرف به گوشش هم اصال و کرد می دعوا و کرد می

 تو رو موهام دوباره.دارن دردسر جور کوتاهن،یه موهام که هم حاال

 و دوختم چشم خاموش تلوزیون به.نشستم مبل روی و کردم جمع کش

 زندگی این باید باالخره جایی روزی،یه یه.کردم فکر زندگی این به

 به روز هر تلخ چه من و بود ناپذیر اجتناب اخبار یه این.میشد تموم

 .شدم می نزدیک جدایی

 :حسین امیر

 بدی سردرد.نشستم صندلی روی و کوبیدم بهم رو اتاقم در حوصله بی

 خودم دست.بود گذشته شب خوابی بی باید هم اش همه و داشتم

 هنوز.بگیرم رو این جلوی تونستم نمی و شدم می جذبش هم نبود،هنوز
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 بود سخت چقدر و بود جذاب و شیرین برام اول شب همون مثل هم

 .لحظات اون تو اونم خودم دادن نشون سرد و اشتیاقم کردن پنهان

 ازش و گرفتم رو منشی ی شماره نهایتا و دادم ماساژ رو هام شقیقه

 چشم و دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم.بیاره برام مسکنی خواستم

 یه به نیاز ریحانه و من ی رابطه.باشم آروم کردم سعی و بستم رو هام

 .کرد می تمومش زودتر یکی داشتم دوست چقدر و داشت پایان ی نقطه
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 اونقدر گاهی.بودم شده خسته دیگه نه،فقط نباشم عاشقش دیگه اینکه نه

 کنی عبور عاشقشی که کسی از تونی می حتی که میشه سخت زندگی

 .نباشه عذاب در اون دیگه تا.نباشی عذاب در دیگه تا

 خوب داشت چیز همه.بود خوب که چیز همه شد؟ اینجوری که شد چی

 عروسی اون اینکه تا بود عالی اول ماه شش تا ریحانه.رفت می پیش

 رو لعنتی لباس اون بهنام عروسی برآب باید چرا اصال.اومد پیش لعنتی

 تا رفت می لعنتی آرایشگاه اون به راحله با همراه و کرد می انتخاب

 بشه؟ خوشگل اینقدر

 سرم روی رو دستم.شد جمع هام چشم و کشید درد از تیری سرم

 لیوان یه و مسکن قرص یه با منشی و خورد در به ای تقه که گذاشتم

 و گذاشت جلوم رو لیوان و قصد حاوی دستی پیش.شد وارد آب

 جلدش از رو قرص و کشیدم باال چرم صندلی روی رو تنم کمی.رفت

 و دادم لم صندلی روی دوباره.خوردم آب مقداری با و کردم خارج

 از.کرد عمل قرص اینکه تا گذشت چقدر دونم نمی.بستم رو هام چشم

 طرف شرکت به هم با بود قرار.رفتم امیر اتاق سمت به و شدم بلند جا

 حال این با.کنیم بررسی رو ساختمان و بریم ساز و ساخت قرارداد

 بیشتر کرد می وجود ابراز گاهی که سردردم و نداشتم حوصله اصال

 .کرد می ناراحتم
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 امیر که همین.شدم امیرعلی،وارد بفرمائید صدای شنیدن با و زدم در

 شده؟ قرمز چشمات چرا:دید،گفت رو من

 استراحت به نیاز و کنه می درد سرم.خونه برم خوام می داداش_

 ساختمون؟ سر بری تونی می خودت.دارم

 نشدی خوب اگه.کن استراحت برو تو حتما:گفت و داد تکون رو سرش

 .برو هم دکتر یه

 .خدافظ رفتم من.نباش نگران:گفتم و دادم تکون زد سرم

 .خدافظ فعال_

 هم و کتم و برداشتم رو کیفم.برگشتم خودم اتاق به و شدم خارج اتاق از

 خارج اتاق سوییچ،از برداشتن از بعد و برداشتم رختی چوب از

 سوار.رفتم در سمت به و کردم خداحافظی ها بچه با توک و تک.شدم

 .رفتم پارکینگ به و شدم آسانسور

 کی بار آخرین که کردم می فکر این بودم،به خونه راه تو که مدتی طی

 سورپرایزش تا رفتم خونه به و پیچوندم رو کار ریحانه عشق به

 خاطرات ی همه چرا.میشد ماه شش همون به مربوط کنم؟احتماال

 عروسی ماه شش و نامزدی ماه دو و شدن عاشق ی دوره به خوبم،فقط

 بود؟مقصر ریخته بهم چیز همه که بود سال نیم و یک داشتن؟چرا تعلق

 بود؟ کی اصلی

 می زندگی توش که زنی و خونه این اینکه وجود با.رسیدم خونه به

 اینجا جز هم بودن،باز شده تبدیل ام روزانه کابوس به روزها این کرد

 .گشتم برمی جا همین به باید تهش و نداشتم تعلق ای دیگه جای به

 پر لیوانی با و بود نشسته کاناپه روی ریحانه.شدم وارد و انداختم کلید

 شد می پخش یک ی شبکه از که ایرانی سریالی تماشای نسکافه،به از

 .کرد می نگاهم بهت من،با ورود با و بود نشینه
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 .اومدی زود سالم:گفت و نشست و گذاشت میز روی رو لیوانش

 متنفر ازم اگه بخونم؟ هاش چشم از رو تنفر احساس تونستم نمی چرا

 کرد؟ می رو کار این نبود،چرا

 .برگردم ناراحتی:گفتم و زدم پس رو افکارم

 زدم؟ حرفی چنین کی من:گفت دلخوری با و گرفت غم نگاهش ته

 و کردم عوض رو هام لباس.ندادم رو جوابش و رفتم اتاق به مستقیم

 .برد خوابم زود همین برای بودم خسته خیلی.کشیدم دراز تخت روی

 :ریحانه

 سمت به.کردم خاموش رو تلوزیون و شستم رو ای نسکافه کثیف لیوان

 رو پتو.سوخت دلم شده جمع خودش به سرما از دیدم وقتی و رفتم اتاق

 و خورد تکون هاش پلک که انداختم روش و برداشتم دیواری کمد از

 رو دستم که شد چی دونم نمی لحظه یه.شد گرفتار نگاهم تو نگاهش از

 دست ناخودآگاه.بست رو هاش چشم و گرفت آغوش به رو من و کشید

 به و گذاشتم اش سینه روی رو سرم و کردم حلقه کمرش دور رو هام

 هم،قلبم هنوز داشتم؟چرا دوستش هم هنوز چرا.دادم گوش قلبش صدای

 تپید؟ می براش

 .برد خوابم زود بودم،خیلی خورده نسکافه اینکه وجود با

 سمت به و اومدم بیرون هاش دست بین از.شدم بیدار امیر از زودتر

 خوابیده کامل ساعت یک اینکه با.پختم شامی و رفتم آشپزخونه

 و من هم.بود نشده بیدار هنوز که بود خسته خیلی امیر انگار بودیم،اما

 ساعت چهار و بیست تو دونستیم نمی اصال و بودیم خواب کم اون هم

 .بخوابیم ساعت هفت از روز،بیشتر از
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 دوش بود رفته پس.شد بلند حموم از آب صدای که شدم بیکار دوباره

 حوله چیدم،با سینی تو رو ها فنجون که همین و کردم دم چای.بگیره

 تعجب با.زدم خنده زیر و کنم مهار رو ام خنده نتونستم.شد حال وارد

 چیه؟:گفت و کرد نگاهم آشپزخونه اپن طرف اون از

 خیلی میاد بدت سخته،هم خیلی هم حوله تو اندامت تصور:گفتم صادقانه

 کمی برام دیدمت رسمی شلوار و کت با اونقدر راستش.است مسخره

 .نکردم عادت بهش مدت همه این بعد هنوز.عجیبه

 دم چای:شد تر شیرین همیشه از دیشب مدد به امروزمون و زد لبخندی

 کردی؟

 .ریزم می دارم آره_

 سکوت تو رو چای و نشستیم هم کنار.رفتم سمتش به و ریختم رو چای

 شام:گذاشت،گفت پایین رو اش شده خالی فنجون که همین.خوردیم

 پختی؟

 .کردم درست پلو شیرین آره:گفتم و دادم تکون رو سرم

 باهم شو حاضر شش ساعت.خوریم می فردا بزار کن ولش رو اون_

 .نرفتیم بیرون که وقته خیلی.بزنیم کباب و دربند بریم

 ای طوالنی مدت چون شدم.خوشحال.خبر این شنیدن از زد برق نگاهم

 دلم امیر آره وای:گفتم و دادم تکون رو سرم.بودیم نرفته بیرون که بود

 .بیرون بریم باهم سر یه بود زده لک

 ماشین روی و سر به دستی یه میرم من:گفت و داد تکون رو سرش

 .پایین بیا زنم می رو زنگ شش ساعت سر.کثیفه خیلی که بکشم
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 .چشم:گفتم ذوق با
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 که همین و رفت در سمت به.کرد عوض رو هاش لباس و رفت اتاق به

 و برگشت سمت به باشه آورده خاطر به چیزی که برا،انگار خواست

 .کرمی شلوار اون با پوشی می رو ای قهوه مانتو راستی:گفت

 و کردم نگاهش دلخوری با فقط اما شد کم خوشحالیم شدت از

 .باشه:گفتم

 قرار کی.گذاشت تنها غمم دنیای با رو من و رفت و کوبید بهم رو در

 برداره؟ مورد بی شک این از دست بود

 خاموش رو گاز زیر و رفتم آشپزخونه به و ندادم غمم به اهمیتی

 بزارم یخچال به بعد بشه سرد جا همون تا گذاشتم رو قابلمه.کردم

 خوردم با و دوختم چشم دیوار به.نشستم مبل روی کار بی هم خودمم

 پیش،به روز دو مثل گاهی.شد نمی رحم بی امیر همیشه کردم فکر

 تونست نمی زمین روی ای بنده هیچ که میشد کوبنده و سرد قدری

 روزی چند تا افتاد کی خوب اتفاق یه باید هم اون از بعد.بسازه باهاش

 و امر قسمت روزها،اگه اون اکثر.کنیم طی دعوا و جنگ بدون رو

 اون آره.بودن بگیریم،خوب فاکتور پوششم نحوه مورد در رو نهیش

 انگار که هایی روز.بودن شوهر و زن یه معمولی روزهای روزها

 ای.بود جوری همین همیشه کاش ای.اومد می خودش به امیر،تقریبا

 می عاشق و داشتی دوست و مهربون قدر همین همیشه امیر کاش

 چه یعنی زمانی؟ ی بازه یه تو شخصیتش کرد می تغییر اینقدر چرا.بود

 باشه؟ داشته تونه می پسندی محکمه دلیل

 :امیرحسین

 و کنم کنترل رو خودم نتونستم هم باز.گرفتم نفسی و بستم رو خونه در

 آرامش با تا کردم بغلش طور خواب،اون موقع.کردم رو کار اون

 من تابع طور همین ریحانه همیشه کاش ای.بود موثر هم واقعا و بخوابم

 که ما لعنتی های دعوا از امان اما.داشتیم نمی مشکلی دیگه تا بود می
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 از ای حاله تو اون دلیل و بود واضح من دلیل.بود دلیلی به کدوم هر

 .ابهام

 دیدم وقتی.کردم نگاه کارواش کارگرهای آمد و رفت به و کردم پولی

 خودم.رفتم کلش بازی سراغ به و آوردم در رو بیکارم،گوشیم خیلی

 و آور اعتیاد بازی این پشت مفهومی چه دونستم می کسی هر از بهتر

 نبود،انگار خودم دست.بکشم دست ازش تونستم نمی اما هست لعنتی

 .بودم شده معتادش واقعا

 خونه سمت به.کردم خرید خونه برای و گشتم یکم شد تموم که کارم

 روسریش داشت و بود حاضر تقریبا ریحانه.بردم باال رو وسایل و رفتم

 پوشیده رو من انتخابی های لباس خوشبختانه و کرد می سر رو

 بریم؟:اش،گفت ساده چادر کردن سر با و گفت علیک رو سالمم.بود

 بهم و گرفتم رو چادرش طرف دو.رفتم جلو ناخودآگاه و زدم لبخندی

 ندارم دوست ریحانه:بفهمم،گفتم هم خودم اینکه بدون و کردم نزدیک

 ترسم می همیشه همین واسه.ببینه رو تو زیبایی همه من،این جز کردی

 بمونیم؟ جوری ابد،همین تا میشه.زنه نمی سر ازم خوبی کارهای و
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 اینکه بدون.گرفت دلم که قدری به نشست عجیبی غم نگاهش،یه ته

 کشید که آهی.کشیدم عقب و بوسیدمش آروم و کردم خم بگم،سر چیزی

 بهم های لب خالف بر.نگفت ای دیگه چیز اما آورد درد به رو دلم

 از پر هاش چشم.بود حرف از پر دلخوریش از پر اش،نگاه شده دوخته

 هم من.کنه خراب رو امروز خواست نمی هم اون انگار ولی بود اشک

 یه امروز،مثل خوشی که چند کنم؛هر خراب رو امروز خواستم نمی

 تموم زودی به و بود الکی خوشی این که چند هر.بود دروغین سراب

 مهم شده،برام عوض ریحانه که نبود مهم امروز،برام همین ولی.میشد

 داره زندگیمون که نبود مهم برام و میریم پایان سمت به داریم که نبود
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 گذشته ی همه فراموشی با خواستم امروز،می همین فقط.میشه تموم

 .کنم زندگی

 برای.داد می آزارم این و کردیم سکوت ماشین به رسیدن موقع تا

 کمرنگی لبخند و گذاشتم شادی ماشین،آهنگ سکوت شکستن

 .بود کرده سکوت هنوز ریحانه و رفتیم دربند به مستقیم.زدم

 بودم کرده مجبور رو ریحانه سرما،من این وجود با.بود سرد خیلی هوا

 باید.بود بلند بودن،خیلی نازک وجود با مانتو.بپوشه نازک مانتوی یه که

 تخت از یکی روی.کنم خرید کمی تا بیرون رفتیم می باهاش روز یک

 حرف به شروع و شدیم گرم کمی.دادیم سفارش چای اول و نشستیم ها

 .ریحانه:کردم زدن

 بله؟_

 .زمستونی خرید بریم بخوریم شام زود بیا_

 .بخرم پالتو بریم سرده خیلی آره:گفت و داد تکون رو سرش

 .میریم باشه_

 اون نداشتم؟انگار زدن برای حرفی هیچ که بود مسخره.کردم سکوت

 .کرد سکوت چون نداشت حرفی هیچ هم

 :ریحانه

 حرف مواردی مورد در باهاش خواستم می هی.نزدیم حرفی شام تا

 باز رو حرف سر چطور دونستم نمی اما بود اختالفمون باعث که بزنم

 نمی ای دیگه چیز:گفت که بود اون و کنم کاری نتونستم هم آخرش.کنم

 خوای؟

 اینجوری همیشه کاش ای کردم آرزو دلم تو و زدم کمرنگی لبخند

 شوهر و زن مثل شدیم می هم شد،ما می کاش ای.کردیم می زندگی

 بود کمتر شیرینمون های روز از تلخمون روزهای کاش ای.دیگه های
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 و داشتیم تلخ های روز شاد،ما روزهای برابر پنج گفت میشد.نبود اما

 .برد می پایان سمت به رو ما داشت موضوع این

 کجاست؟ حواست:گفت و داد تکونم امیر

 .خوام نمی ای دیگه چیز بریم.ببخشید:گفتم و زدم لبخند دوباره

 عاشق امیر همون دوباره.گرفت سمتم به رو دستش و شد بلند جا از

 .بود شیرین من برای این چقدر و بود شده

 کنه سعی اینکه بدون.شدم بلند کمکش با و گرفتم رو گرمش دست

 هم دست در دست بکشم عقب بخوام من اینکه یا بکشه پس رو دستش

 .رفتیم ماشین تا

 به لبخند دوباره.بودن همره کمتری گیری سخت با سری این های خرید

 پس.هست ادامه برای امیدی هنوز پس گفتم خودم با و برگشت هام لب

 به من که میشه پیدا امیر قلب تو کمرنگی هم،حس هنوز

 .بدم دلخوشیش،ادامه

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۵۴] 

 اتاق وارد که همین و کردم جا جابه رو ها رسیدیم،وسایل که خونه به

 لب که بود هاش لب و کوبید دیوار به و گرفت رو من محکم شدم،امیر

 هام دست و کردم کنم،همراهیش فکری اینکه بدون.گرفت دربر رو هام

 مهم برام و بوسید می وقفه بدون و محکم.کردم حلقه گردنش دور رو

 در امشب که اشتیاقی شد؛چون می کبود فردا بدنم جای همه اگر نبود

 .بودم ندیده که بود سال دو بود،تقریبا امیر نگاه

 :امیرحسین

 دوام ریحانه از دور تونستم نمی من.بودم عاشقش نبود؛من خودم دست

 رو من چیزهایی چنین نباید و بودم مرد یه من که بود درست.بیارم
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 های زیبایی.بود من همسر عرفا و شرعا ریحانه اما کرد می متزلزل

 می که بود همین خاطر یه شاید و بود من مال کمال و تمام ریحانه

 از که یکی بشه،که خسته ازم باشم،که کم براش من ترسیدم می.ترسیدم

 از رو ام ریحانه ترسیدم می اره.بگیره ازم رو من ی بهتره،ریحانه من

 .بدم دست

 حس.بردمش تخت سمت بردارم،به هاش لب از رو هام لب اینکه بدون

 خنک آبی.رسیده آب به که داشتم رو ای تشنه حس.داشتم رو اول شب

 !گوارا و

 گرچه.کرد می همراهی بودم،باهام سرد وقتی حتی که بودم این عاشق

 مثل امشب که من مثل دقیقا.داشت فرق شب هر با امشبش همراهی

 .نبودم همیشه

 :ریحانه

 ذوق تو سفیدم پوست روی که هام کبودی بار این و شدم حموم وارد

 هم هنوز امیر.بودم شده امیدوار.نیاورد درد به رو دلم زد،اصال می

 بیرون و گرفتم دوش سریع.بود شیرین برام چقدر این و داشت دوستم

 عشقی با و زدم لبخند دوباره.کردم نگاه بود خواب که امیر به و اومدم

 ای شاهانه ی صبحانه و رفتم آشپزخونه تپید،به می هم هنوز که

 و کت که کردم می آماده چای برای رو ها فنجون داشتم تازه.چیدم

 خوش هم رو امروز گرفتم تصمیم و زدم لبخند.اومد بیرون پوش شلوار

 .بخیر صبح عزیزم سالم:باشم

 .بخیر صبح سالم:گفت فقط اما داشتم جانبش از رو لبخندی انتظار

 سمت به ام،سریع شوکه نفهمه اینکه باز؟برای شد چی.شدم شوکه

 دیواره بغض.گردم سرگرم چای ریختن با رو خودم و برگشتم سماور

 بود؟ اینجوری چرا خدایا.داد می آزار رو گلوم ی

 .لرزید خالیش،دلم جای دیدن با اما برگشتم میز سمت به و گرفتم نفسی
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 !امیر:گفتم بلند

 توی و افتاد دستم از ها استکان ناخودآگاه.بود رفته...پس!نبود صدایی

 زانو و نشستم حالت همون تو.پیچید شکستنشون خونه،صدای سکوت

 تو من خوشی عمر یعنی.شد بلند ام گریه صدای و کردم بغل رو هام

 بود؟ کوتاه ساعت زندگیم،چند کل

 پی و زدم دریا به رو شدم،دلم خسته وقتی و کردم گریه ای دقیقه چند

 و فرستادم براش کوتاهی اس ام اس.مالیدم تنم به رو حسابی دعوای به

 وسایل کردن جمع بدون هم بعد.مادرم و پدر خاک سر میرم که گفتم

 .زدم بیرون خونه صبحانه،از

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۵۴] 

 :امیرحسین

 گفت می که بود امیرعلی.شدم بلند جواب از گوشیم زنگ صدای با

 کاریمون قرارداد طرف یک مدیرعامل که برم شرکت به و کنم عجله

 و کردم قطع رو گوشی.رم می زود که گفتم.رسه می دیگه ساعت نیم

 .کشیدم کرد می قور و قار گرسنگی شدت از که شکمم به دستی

 پس نداشتم گرفتن دوش برای وقتی.دستشویی رفتم و شدم بلند سریع

 از و برداشتم رو وسایلم.پوشیدم رو هام لباس و اومدم بیرون سریع

 .زدم بیرون اتاق

 ای چاره اما موندم دل به حسرت کامل ی صبحانه اون دیدن با

 سالم جواب نفهمیدم که بود درگیر فکرم اونقدر و جلو رفتم سریع.نبود

 !دادم چطور رو ریحانه

 که امیر اس ام اس با و گرفتم خودم برای ای لقمه و ایستادم میز پشت

 اونقدر.شدم خارج خونه از بدست رسیدن،لقمه ها مهمون بود گفته

 تمام با.کنم خداحافظی ریحانه با کردم فراموش حتی که داشتم عجله
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 چند تاخیر بنابراین بود شده شروع تازه جلسه.رفتم شرکت به سرعت

 روشن رو تاب لب داشتم و بودم نشسته تازه.نداشت مشکلی ایم دقیقه

 .اومد برام اسی ام اس که کردم می

 بهت با و کردم روشن رو گوشی امیرعلی ابروی و چشم به توجه بدون

 و پدر خاک سر میرم من:دوختم چشم ریحانه ی شده فرستاده متن به

 .مادرم

 که من بود؟ رفته بیرون تنها ریحانه.کردم نگاه فرستنده اسم به بار چند

 بره؟ که بود کرده جرئت چطور پس بودم نداده اجازه بهش

 خوام می معذرت:گفتم بشنون همه که طوری و شدم بلند جا از سریع

 .برم باید که اومده پیش مهمی کار

 حرص با لب زیر و اومد ابرویی و چشم اعتراض با علی امیر

 میری؟ داری کجا امیر:گفت

 .کن جمعش خودت ببخشید دارم کار:گفتم لب زیر

 انداختم کلید.رفتم خونه به آوری سرسام سرعت با و زدم بیرون اتاق از

 کجایی؟ ریحانه...ریحانه:بردم باال رو صدام و شدم وارد و

 سمت به رفتم و شدم خونه وارد نشنیدم،کامل صدایی وقتی

 ولی.بود پوشیده گفتم می همیشه من که رو هایی لباس خوشبختانه.اتاق

 سمت به عصبانیت با.نکرد کم من عصبانیت شدت از موضوع این

 گذاشتم،با آشپزخونه به پا که همین.بخورم آب کمی تا رفتم آشپزخونه

 چشم زمین روی ی شکسته های استکان و صبحانه وسایل به بهت

 همه ریحانه که بود شده چی.دربرگرفت رو وجودم کل نگرانی.دوختم

 بود؟ کرده رها ریخته بهم رو چیز

 به مستقیم.شدم خارج خونه از سریع و کوبیدم میز به مشتی عصبی

 .رفتم زهرا بهشت سمت
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 دیشب اتفاق خاطر به نکنه که کردم می فکر این به راه،عصبی توی

 متنفره؟ ازم عصبیه؟نکنه اینقدر

 سمت به مستقیم و رسیدم زهرا بهشت مشوش،به و عصبی افکار با

 پیاده ماشین از که همین.رفتم بودن شده خاک اش خانواده که ای قطعه

 روی که زن اون.بود شده هم قبرشون روی که شدم چادری شدم،متوجه

 .بود من ی زد،ریحانه می زجه و بود افتاده خاک

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۵۵] 

 صداش خواستم که همین.کردم نگاهش زده بهت و رفتم جلو

 شوهر کنم؟با چیکار مامانم،من:رسید گوشم به آرومش بزنم،صدای

 کنم؟ چه سردم

 .بود صبح اتفاق بابت ناراحتیش پس.لرزوند رو دلم هقش هق

 هایی سال برای دلم.سوخت اون برای سوخت،دلم خودم برای دلم

 .شد نابود عوضی آدم یه خاطر به که سوخت

 عروسی به که سالی.کشید پر قبل های سال سمت به افکارم ی پرنده

 دنبالش ریحانه،چشمش مجردی دوران تو که بهنامی.شدیم دعوت بهنام

 .بود

 از بعد مردی هر برای که غیرتی.داشتم غیرت کمی اون از قبل تا

 همیشه که بود ریحانه این و بودم غیرت از پر من.میاد پیش ازدواج

 .کرد می درکم

 تو نه،اما خودمون جمع تو.اومد می بهش خرید،واقعا می که هایی لباس

 ها همسایه برای که مامان های مهمونی یا فامیلی های مهمونی

 می.میاد بهش خیلی که بپوشه رو هایی لباس دادم نمی بود،اجازه

 ام ریحانه های زیبایی متوجه من از غیر مردی ترسیدم ترسیدم،می

 کنه آرایش قلم هزار خونه تو داشت اجازه.کنه نگاهش بد چشم به و بشه
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 های حرف طبق اما،همیشه خونه بیرون.بپوشه چنانی آن های لباس یا

 زیبا هم آرایش همون ولی بود کم داشت که آرایشی.پوشید می لباس من

 .بشکونم رو باهاش،دلش مخالفت با خواستم نمی اما کرد می ترش

 مامان و بابا حاج اما نریم گفتم شدیم،من دعوت عروسی به که روزی

 رفتن با که شدم همین،مجبور برای.نیست درست که داشتن اصرار

 .کنم موافقت

 و برگشتن که وقتی.رفتن خرید به مامان و راحله و سمیه با ریحانه

 به توجه بدون و کردم داغ لحظه پوشید،یه برام بود خریده که رو لباسی

 تر عصبی تا هم حاال.بپوشیش نداری اجازه:گفتم ها،عصبی خانم وجود

 .کن عوضش برو نشدم

 جلو مامان.رفت اتاق به پر های چشم با ریحانه و کردن تعجب عمه

 امیر؟ کردی بود کاری چه این:گفت و اومد

 رو سوال همین شما از من،هم:گفتم و برگشتم سمتش به عصبی

 عروسی تو که غیرتم بی من خریدی؟مگه زنم برای لباسیه چه این.دارم

 بپوشه؟ چیزی چنین زنم بدم داره،اجازه چرونی چشم داماد که ای

 چنین که نیست درست.نشور رو مردم گناه!امیر:گفت بهت با مامان

 قسمت.باشی نگران نیست الزم تازه.بزنی مردم سر پشت هایی حرف

 تازه.پوشونه می رو بازش قسمت که خوره می کت یه لباس ی باالتنه

 فقط ریحانه.است خانومانه هم لباس طرح و سنگینه خیلی هم رنگش

 میالد جلوی لباس اون با حتی.ببینی تو که پوشید جوری اون رو اون

 دلش و کردی قضاوت ندونسته چرا.کشید می خجالت چون نرفت هم

 .کن عذرخواهی ازش برو شکوندی؟ رو

 نیست درست بازم...مامان ولی:گفتم و کشیدم موهام بین دستی عصبی

 عروسی بره کنه خوشگل زنم ندارم دوست من.بپوشه چیزی چنین

 .بپوشه رو لعنتی لباس اون نمیدم اجازه من.داشته چشم بهش که کسی
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 چه این امیر:گفت اعتراض با و گذاشت جلو به قدمی راحله

 که تو.شناسی نمی رو ریحانه که انگار کنی می رفتار حرفیه؟جوری

 مردی نمیده اجازه و جمعه حواسش اون بدونی بهتر باید خودت

 بخره رو لباس که بود مردد هم خودش ریحانه.ببینه رو نامحرم،تنش

 کنه کاری چطور دونه می خودش اون.کردیم اصرار مامان و من اما

 .کن عذرخواهی ازش برو و نباش نگران پس نیافته گناه به که

 ...راحله اما:گفتم و گرفتم نفسی

 به مگه نداری؟ اعتماد ریحانه به مگه:گفت و شد تر پررنگ اخمش

 داری؟ شک زنت

 و زدم خنده زیر و اومدم خودم به کم کم.شد متوقف لحظه چند مغزم

 شک ریحانه به گفتم کی من!میدی ربط چی به رو چی که واقعا:گفتم

 .باشه عادی کنم فکر که شدم غیرتی کمی فقط دارم؟من

 تو امیر داداش اما عادیه خیلی درسته:گفت و شد بحث وارد هم سمیه

 به رو دلش و کنی خواهی معذرت ریحانه از بهتره.شکوندی رو دلش

 .بیاری دست

 یه بود؛انگار مسخره.شدم خارج جمع از عصبانیت و گرفتم نفسی

 گرچه.زدن می حرف اینجوری باهام که بودم شده بدهکار هم چیزی

 بر بودم مجبور و بزنم حرف مامان حرف روی تونستم نمی االن

 که چه بقیه به موندم من اصال.کنم عذرخواهی ازش درونیم حس خالف

 هرجور و منه مال کمال و تمام کنم؟ریحانه می رفتار زنم با چطور من

 اشتباه دچار من مورد در همه کنم فکر.کنم می رفتار باهاش بخوام

 میدم اجازه ریحانه به که منم این که کنم ثابت بهشون باید من.شدن

 !میدم دستور که منم این!نه یا کنه کاری
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 اون خب اما نبود درست هام کار مطمئنم نبود،نه درستی افکار شاید

 درسته افکارم که کردم می فکر موقع اون من.بود من ی گذشته افکار

 تر راحت اینطوری انگار اما بودم شده دیوونه شاید.هستم رییس من و

 .بودم

 در بنابراین نیومد در ریحانه از صدایی.زدم در و رفتم اتاق سمت به

 و بود نشسته تخت روی در به پشت ریحانه.شدم وارد و کردم باز رو

 .داشت تن به رو زیبا لباس همون هم هنوز

 می آزار رو چشم خیلی ولی تابید می اتاق تو پنجره از غروب نور

 قفل رو در و افتادم مهمونی لباس در ی ریحانه یاد به ناخودآگاه.داد

 .کردم

 نگاهم بهت با و برگشت سمتم به تعجب کلید،با تق صدای با

 آروم بگم چیزی اینکه بدون و رفتم سمتش به و زدم لبخندی.کرد

 و داد هلم عقب به و گذاشت ام سینه روی رو هاش دست.بوسیدمش

 .امیر کن پاک:گفت

 و گذاشتم پاش روی رو دستم آروم و زدم زانو جلوش و زدم لبخند

 می کور رو هام چشم غیرت که همینه برای و خوشگلی خیلی:گفتم

 نه؟ مگه کردم روی زیاده.کنه

 تا کردم می بازی کلمات با باید.بست رو هاش چشم و لرزید نگاهش

 کنه فکر که کردم می کاری االن باید.بیارم دست به رو دلش

 .کنم تالقی حسابی تونستم می خم شدیم تنها بعدا،وقتی.پشیمونم
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 که هستم مردی من،من ی ریحانه:گفتم و دادم فشار رو پاش محکم

 که مردی عروسی برای زنش که کنه تحمل تونه نمی و زنشه عاشق

 خوام نمی.بپوشه لباسی بود،چنین زده زل عشقش به وقیحانه طور اون
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 کت یه دونستم نمی من.کنم تحمل تونم نمی اما شناسم نمی رو تو بگم

 بخشی؟ می رو من.شدم عصبی لحظه یه همین برای و داره هم

 !امیر:گفت بغض با و کرد نگاهم و کرد باز رو هاش چشم

 دلم؟ جان:گفتم و زدم بوسه و گرفتم رو هاش دست

 بده حق بهم.نبودی اینطوری باهام وقت هیچ:گفت و زد لبخندی ریحانه

 .بشم ناراحت و برنجم ازت که

 هم حاال.عزیزم ببخش رو من.داری حق:گفتم و کردم پاک رو اشکش

 .نکشتن رو من اینا مامان تا پایین بریم کن عوض رو لباست پاشو

 .باشه:گفت و کرد ریزی ی خنده

 زدم تکیه بسته در به.زدم بیرون اتاق از و بوسیدمش دوباره و شدم بلند

 کنن فکر همه باید فعال.ریحانه کنم چیکارت دونم می بعدا:گفتم آروم و

 .کنیم می تسویه رو حسابمون باهم خودت و خودم بعدا.خوبه چیز همه

 این خودم ولی بودم شده لجباز.رفتم پذیرایی سمت به و گرفتم نفسی

 یه برای داشتم دوست که بود ای عقده کنم فکر.داشتم دوست رو حس

 دست دم و تر ضعیف من دنیای خب،توی و.بیارم در بازی رییس نفر

 .نبود کسی ریحانه از تر

 شخص اون اما داشتم بودن رییس ی عقده یکم کنم می اعتراف آره

 کنه رو کارهایی زندگیش طول در ممکنه آدمی هر.بودم من عوضی

 تباه رو نفر یک زندگی کل ممکنه که اشتباهی های کار.بشه پشیمون که

 .رسوند می پایان به رو من زندگی کنه،داشت

 هر به اما دادم می انجام بسته چشم با که اشتباهاتی قبول بود سخت برام

 دوباره و اومدم می کنار خودم با باید.اومدم می کنار خودم با باید حال

 .کردم می شروع نو از رو مشترکم زندگی
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 کارهای تونم نمی گرچه.شدم متفاوتی آدم روز همون فردای از من

 .بگیرم نادیده هم رو بهنام

 می نگرانم هم موضوع این و بود شده العاده فوق عروسی واسه ریحانه

 خشم از پر باروت انبار مثل.کرد می اضافه خشمم آتش به هم و کرد

 رو جرقه این که کسی و.بودم انفجار برای ای جرقه منتظر و بودم

 .بود کرد،بهنام ایجاد

 مدت این تو ریحانه دادن آزار و بود گذشته عروسیش از هفته یک

 در خودم بود شده باعث بیشتر بلکه نبود بخش لذت برام هم خیلی

 ماجرا اتمام برای رو آخر تصمیم که ای لحظه دقیقا.باشم عذاب

 یکی و دارم مهمون گفت می که بود منشی.خورد زنگ اتاقم گرفتم،تلفن

 کیه؟برای یعنی گفتم خودم با و شدم متعجب خیلی.هامونه فامیل از

 میزم پشت و کردم صادر رو ورود ی گرفتن،اجازه جواب

 شد می که بهنامی از غیر به داشتم رو کسی هر انتظار راستش.نشستم

 به هم بچگی های روز در بهنام،حتی و من.بودیم تشنه هم خون به گفت

 .شدیم می محسوب دشمن نوعی
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 همین از دونست می انگار.نداشتم دوست رو داشت لب بر که لبخندی

 .برده رو بازی االن

 سر رفت که نکشید طول خیلی و کردیم کوتاهی پرسی احوال و سالم

 .مطلب اصل

 که گفت و زد حرف باهام شراکتی ی پروژه یه و کار مورد در کمی

 و کنم می مشورت امیر با که گفتم بهش.کنه کار ما شرکت با خواد می

 آهان:گفت شد،یکدفعه بلند که همین و کرد تشکر.میگم بهش رو نتیجه

 !راستی
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 عروسی تو.داشتم ازت سوال یه:گفت و نشست صندلی روی دوباره

 بود؟ شده خوشگل اینقدر که بود رفته آرایشگاه کدوم خانم من،ریحانه

 گفتی؟ چی:گفتم بهت با

 آرایشگاه کدوم معموال بپرسم ازش گفت زنم خب:گفت و زد لبخندی

 .بشه تر خوشگل زنم دارم دوست منم کنم؟ میره؟چه

 پوزخندی.بکنم کاری تونستم نمی اما گرفت رو هام چشم جلوی خون

 گفت می مغزم تمام و کرد می بدتر رو من اوضاع بود لبش روی که

 «ریحانه کشمت می»

 تصمیم چنین چرا نفهمیدم لحظه یه و کرد کورم غیرت.نبود خودم دست

 رو بهنام خالدون فیها تا که زدم لبخندی فقط اما گرفتم ای احمقانه

 .میگم بهت و میره کجا که پرسم می ازش:گفتم لبخند همون با.سوزوند

 من.ممنون باشه:گفت و کرد جور و جمع رو خودش سریع

 .خداحافظ.برم

 مشتم رفت،محکم که همین.کردم نگاه رفتنش به بگم چیزی اینکه بدون

 !ریحانه کشمت می:گفتم غیض با و اومد فرود میز روی

 محکمم سیلی با رو عشق،صورتش همه این از بعد من.بود بدی دعوای

 کردم می فکر.نداشتم پشمونی بهش نسبت هم ای ذره و کردم رنگی

 اما،بهنام شد خواهد تموم چیز همه و افته می اتفاق این روز اون فقط

 چرکی ی غده یه مثل و دوند ریشه افکارم تو و شد نزدیک بهم کم کم

 یه اینقدر که بودم شده جادو کنم فکر.انداخت خطر به رو زندگیم کل

 گفت که احمق،هرچی ی عرضه بی مرد یه مثل.کردم گوش حرفش

 هرچه.کردم قبول محکمی مدرک بدون رو هاش حرف و کردم سکوت

 هام گیری سخت و گرفتم فاصله ریحانه شدم،از نزدیک بهنام به من

 و خودم برای رو زندگی تمام،اینطوری نیم و سال یک من.شد بیشتر

 به بهنام که آتشی دادم اجازه که بودم کسی من.کردم سخت همسرم
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 زندگی که بشه ای شعله به تبدیل و بگیره قوت انداخت مون زندگی

 .بودم گناهکار وسط،من این کنم فکر.کنه نابود رو مشترکم

 جلوی دادم ریحانه به که بدی های فحش اون دعواها،تمام اون تمام

 دعوا،ریحانه هر از بعد که افتادم می لحظاتی یاد.گرفت جون چشمم

 اینطور که بودم کسی من نه؟ بود مسخره.کرد می عذرخواهی ازم

 گفت می که کسی اونوقت کردم رو کارها اون ی همه و کردم زندگی

 اون تکان بینم می دارم که کردم می حس داشتم تازه.بود اون ببخشید

 خودم،داشتم های دست با من.دیدم نمی حال به تا که رو چیزهایی

 .بردم می تلخ پایان یه سمت به رو خودم زندگی
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 درخت یه پشت سریع و اومدم خودم به قبر روی ریحانه شدن بلند با

 آروم و خوند ای فاتحه و کرد پاک رو هاش اشک.شدم مخفی

 .شد سوار و گرفت ای تاکسی.کردم نگاه رفتنش به و ایستادم.رفت

 کردم زمزمه ای فاتحه.نشستم زانو روی و رفتم قبرشون سمت به آروم

 .متاسفم واقعا من.متاسفم:گفتم و بستم رو هام چشم و

 تا بودن،ریحانه زنده اونا اگه.چکید ام گونه روی اشکی قطره ناخودآگاه

 که فهمید نمی دخترش های چشم از مادرش کرد؟یا می سکوت حال به

 نابود رو ریحانه زندگی من.بودم شده بدی خیلی آدم غمگینه؟من چقدر

 و پدر با داشتم و بودم نشسته اینجا رویی چه با حاال و بودم کرده

 .بودم شده رو و چشم بی خیلی زدم؟من می حرف مادرش

 ریحانه از االن همین باید.رفتم ماشین سمت به و شدم بلند جا از

 .کردم می رو کار این االن همین باید من.کردم می عذرخواهی

 :ریحانه
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 نفس تونم می تر راحت کردم می احساس.کردم می سبکی احساس

 باید.کردم می نگاه بیرون به و بودم نشسته تاکسی تو.کنم فکر و بکشم

 یه و کردم می جمع رو صبحانه وسایل و خونه رسیدم می زودتر

 همین باید روز هر دوباره،من و دوباره.پختم می ناهار برای چیزی

 !ای تکراری زندگی چه.موندم می جوری

 تکراری زندگی همین روزی که کردم فکر زنی به و زدم پوزخند

 بکنم،به رو کارها همین روز هر اینکه روزی یه.بود خوشبختی براش

 می باید زن یک نظرم به که ای بود؛زندگی رویایی زندگی یه نظرم

 .داشت

 بود مدتی.کردم پاییزی سبز نارنگی خوردن هوس یکهو و کشیدم آهی

 ی میوه عالمه یه خوردن هوس دلم یکدفعه حاال و خوردم می کم میوه

 و کرد می دعوا چقدر بعدا امیر نبود مهم.بود کرده پاییز ی نوبرانه

 دلم امروز فقط.بخرم برات گفتی می خودم به که زد می غر سرم

 خواست می دلم امروز خواست،فقط می رو ها میوه همون خوردن

 .کنم زندگی دارم دوست که جوری همون

 زنان،همراه قدم و کردم حساب.میشم پیاده گفتم راننده به خونه نزدیک

 میوه جلوی.رفتم خونه سمت به بارید می که نمی نم بارون همون با

 راست سمت به که همین.خریدم داشتم دوست هرچی و ایستادم فروشی

 مغازه روی روبه که ای غریبه مرد ی خیره نگاه برگشتم،متوجه

 .بود،شدم ایستاده

 داخل رو بود نزده بیرون که موهایی ناخودآگاه و لرزید دلم لحظه یه

 برای و کردم زمزمه ای لعنتی.کردم پشت مرد به و بردم فرو شال

 با و کردم حساب رو پول.رفتم صندوق سمت ها،به میوه حساب

 هام قدم ناخودآگاه.شدم خارج فروشی میوه از خرید های کیسه برداشتن

 .بره و بزاره و رو کارش این کنه تموم من به خیره مرد تا گرفت قوت
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 از ام خوشمزه و خوشرنگ های نارنگی ی تر،کیسه جلو متر چند دقیقا

 و نشستم جا همه به توجه بی.کرد عصبی رو من این و شد رها دستم

 ها نارنگی از مردونه،چندتا دستی که کردم کردنشون جمع به شروع

 .گرفت سمت به رو
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 با مرد همون.بود درست متاسفانه،حدسم و آوردم باال ترس با رو سرم

 سمتم به رو نارنگی برام،چند بود آشنا العاده فوق که غمگین های چشم

 .بود گرفته

 بود حسی چه این و بگیرم هاش چشم از رو نگاهم تونستم نمی

 برام که اش چهره شناسم؟اما می رو مرد اون کردم می فکر داشتم؟چرا

 غمگین اینقدر شناختمش؟چرا می کردم می فکر چرا پس نبود آشنا

 نمی من که بود کی اون اما شناخت می رو من کرد؟انگار می نگاهم

 شناختمش؟

 گرفتم ازش رو نگاهم کردم؟سریع می چیکار داشتم اومدم؛من خودم به

 نایلون تو رو ها نارنگی و اومد خودش به.گرفتم سمتش به رو نایلون و

 و کشید رنگش ای سرمه دوخت خوش کت به دستی.ایستاد و انداخت

 .کنم کمکتون بدید اجازه:گفت

 .بود غم از مملو هنوز نگاهش و لرزید می صداش

 .نیست نیازی:گفتم و انداختم پایین رو سرم

 .خانم بزنم حرف باهاتون باید:گفت که افتادم راه خونه سمت به

 .آقا نشید مزاحم:گفتم سریع اما شدم متعجب

 خبر اشکان از بگم اگه:گفت لرزید می که صالبتش با صدای همون با

 چی؟ دارم
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 و کرد استفاده تعللم این از.شد درشت هام چشم و زد خشکم جام سر

 برادرت طرف از کنم،من می خواهش:گفت و کرد علم قد جلوم دوباره

 بزنیم؟ حرف موردش در کمی تا بیای باهام میشه.آوردم خبر برات

 لرزون،طبق صدایی با اما لرزید دلم هم وباز کرد نگاهم التماس با

 گی؟ نمی دروغ بدونم کجا از:گفتم گفت.می بهم افکارم که چیزی

 یه شیوا نبود؟مگه شیوا زنش اسم و اشکان بردارد اسم مگه:گفت سریع

 ...تو به داشت قصد که نداشت شهاب اسم به بردار

 رو راستش داری کجاست؟اگه اشکان:گفتم و آوردم باال رو دستم

 کجاست؟ االن میگی،اشکان

 ...اشکان:گفت بغض با.بارید کمی تا اشک و بود رفته باال صدام

 بود گوری بود؟کدوم کجا مدت این کجاست؟تو اون:زدم فریاد عصبی

 بود؟ کرده رها خودم حال به رو من که

 چیز همه من باش آروم کنم می خواهش:گفت و برد باال رو هاش دست

 کافی یه کوچه سر دیدم.بزنم حرفی اینجا تونم نمی فقط.میگم بهت رو

 .میشه تر تند داره هم اونجا؟بارون بریم میشه.هست شاپ

 می آسمون مسکن به داشت بیشتری ابرهای که کردم نگاه آسمون به

 راه تنها و کردم نگاه مرد به دوباره.بگیره شکل بزرگی بارون تا اومد

 سمت به اون از زودتر.دیدم اون کردن همراهی رو حقیقت فهمیدن

 .اومد دنبالم به آروم هم اون و افتادم راه خیابون انتهای

 :امیرحسین

 همراه داشت که کردم می نگاه زنی به نابارور و سوخت می هام چشم

 به همراهش گاهی گه که گذاشت می شاپی کافی به پا غریبه مرد اون

 می حرف کمی و خوردیم می چیزی عشق،باهم با و رفتم می اونجا

 نیستم،با من که مردی دیگه،با مرد یه با داره اما،اون امروز.زدیم

 .زاره می اونجا به پا نیست محرم که مردی
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 روز،در همین در شد نمی باورم!اومد نمی در خونم زدی می کارد

 کرده خیانت بهم زنم کنم تموم رو چیز همه گرفتم تصمیم که روزی

 تمام دوباره.باشه حقیقت بینم می که چیزی کردم نمی باور.باشه

 امیری و کشیدن پر کردم می فکر خودم اشتباه مورد در که چیزهایی

 .بکشه خیانت این با رو ریحانه تونست می که موند باقی

 میزی همون سمت بینمش،به می دارم من بدونه اینکه بدون ریحانه

 .نشست می من با همیشه که رفت

 همین اما.زنن می هایی حرف چه بشنوم تونستم نمی و بودم ماشین تو

 که خالفیه کار ی رفت،نشونه شاپ کافی اون به مرد اون با ریحانه که

 که روزی تو درست اونم کنه خیانت بهم نداشت حق اون.داده انجام

 کردم فکر که بودم لوح ساده خیلی.بخوام عذر ازش تا رفتم می داشتم

 نابود رو ما زندگی و کرد اشتباه مدت این تمام که کسی.کردم اشتباه من

 .بود کرد،ریحانه

 :ریحانه

 یخ بدن و شاپ،تن کافی دلنشین فضای.شدم گرم و نشستم صندلی روی

 .کن تعریف خب:گفتم سریع و گرفتم نفسی.کرد گرم رو ام زده

 .عجولی هم هنوز:گفت یهو و زد لبخندی

 هم؟ هنوز:گفتم تعجب با

 خوری؟ می چی:گفت سریع و گزید رو لبش

 چه:گفت و دوخت چشم بیرون به و داد سفارش کیک و چای دوتا

 .شد بارونی
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 شدت از دارم نری؟من طفره میشه.آره:گفتم و دوختم چشم بیرون به

 .میرم می نگرانی

 و زد لبخند.آوردن رو کیک و چای لحظه همون و داد تکون رو سرش

 .بخور:گفت

 ...آقای خورم نمی نه:گفتم و دادم تکون رو سرم

 .هستم محمد من.محمد:گفت و کرد نگاه هام چشم به مستقیم

 بزنید؟ رو حرفتون زودتر میشه محمد آقا:گفتم و دادم تکون رو سرم

 ؟ بگم کجا از:گفت و نوشید چای از ای جرعه و زد لبخند

 تحت شنیدم من رفت؟آخه تموم سال دو که افتاد براش اتفاقی چه_

 بالیی چه بگو بهم کنم می خواهش.کرده کالهبرداری و پلیسه تعقیب

 نمی من.زنش برادر هم و شد گم همسرش هم اومده؟درضمن سرش

 هر به تمام دوسال.بودم نگران خیلی و اومده سرش بالیی چه دونم

 .نشد اما بگیرم ردی ازشون تا زدم دری

 .گرفت ردی ازشون بشه که نبودن جایی اونا_

 کارت این با داری دونی نپیچونی؟می رو حرف میشه:گفتم عصبی

 ؟ میدی آزار رو من چقدر

 داره شیوا که بودی شنیده کنم خب،فکر خیلی:گفت و شد جمع لبخندش

 .کشه می باال رو چیز همه

 .آره:گفتم و دادم تکون رو سرم

 اما بگیره پس رو ثروت اون بتونه تا بود حل راه یه دنبال برادرت_

 می خودش برای شیوا رو ثروت اون چون.بود سختی کار خیلی

 زد دری هر به برادرت.کارش از بکشه دست که نبود آدمی و خواست

 اشکان اسم با شیوا نهایتا.بود گیر زیادی پاش ولی کنه حل رو مشکل تا

 و رسید هم برادرت شرکای به کار کشید،حتی باال رو ثروت ی همه
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 پس.بود اشکان اسم به اینا ی همه و شد ربوده اونا از زیادی پول

 .شد کالهبردار به برادرت،تبدیل
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 برادر برای که اتفاقاتی شنیدن از لرزید می دلم و بود پیشونیم روی اخم

 آزارم چقدر دونست می کاش ای و کرد سکوت محمد.بود افتاده احمقم

 خب؟:گفتم کنه شروع دوباره اینکه برای.سکوتش با ده می

 کرد نمی اعتماد بهش کسی.کرد نمی کمک بهش کسی و بود گیر پاش_

 آدم یه همه برای اشکان.کنه باور رو هاش حرف که نبود کسی و

 پول از کمی مقدار همین،با برای.بود کرده کالهبرداری که بود عوضی

 فرار ایران ترکیه،از مرز از بود مونده باقی براش که هایی

 هم اینترپل پلیس حاال و بود کرده اضافه جرمش به رفتنش قاچاقی.کرد

 هیچ و نداشتم رو کس هیچ من...داشتم بدی وضعیت ببین.بود دنبالش

 از بتونم تا کردم کارگری مدتی کردم؟تا می باید چیکار.نداشتم هم پولی

 .بگیرم کمک خصوصی کارآگاه به

 من اون،به از ناگهانی اینقدر بود ممکن چطور.کردم نگاهش بهت با

 برسه؟

 بپرسم سوال ازش خواستم که همین و خورد حقیقی تکون هام لب

 افتاد،من اتفاق شهاب تعقیب پی در که اتفاقات سری یه طی:گفت

 سوخت صورتم ی همه...تصادف اون تو و کردم تصادف

 ...من...و...و

 کجاست میگی؟اشکان داری چی:گفتم سختی به.بکشم نفس تونستم نمی

 ؟
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 گذاشت هاش لب روی و آورد باال رو دستش و کرد اطراف به نگاهی

 باش آروم بابا و مامان روح رو تو.باش آروم ریحانه خدا تورو:گفت و

 .کنم تعریف رو چیز همه بزار ریحانه

 رو هاش چشم شباهت تونستم می حاال و چکید می هاش چشم از اشک

 .ببینم برادرم های چشم به

 با...لحظه هر لرزید می دلم و بود برادرم صدای مثل لرزونش صدای

 .زد می که حرفی هر

 رو چهره این ماهر پالستیک جراح تا چند کمک با تونستم من ریحانه_

 پیدا رو ها بخیه آثار تونی بگردی،می موهام بین اگه.بسازم خودم برای

 رو شیوا تونستیم ما اینترپل های پلیس کمک با اتفاق اون از بعد.کنی

 تنها.گرفتم پس رو چیز همه و برگشتم ایران به من بعدش.بندازیم گیر

 موردش در بارها و بارها که بود تو و من بود،دیدار مونده که چیزی

 حواسم که بود مدتی اما بزارم پیش پا چطور دونستم نمی.کردم فکر

 می اشک و کنم می نگاهت دور از است هفته چند.بود بهت

 .سخته هم االن باورش...بینمت می دارم من ریحانه.ریزم

 من اشکان.لعنتی نگو دروغ من به:گفتم و ایستادم عصبی و ناباور

 ؟ کجاست االن من کجاست؟برادر

 و لرزید قلبم.لرزید هاش نشونه و گرفت هاش دست بین رو سرش

 ؟ کجاست االن من اشکان.بگو رو راستش توروخدا:گفتم

 نشسته روت روبه تو اشکان:گفت و کرد نگاهم سرخ های چشم با

 من شمال راه تو یادته.میگم بهت االن رفته؟بزار یادت مگه.ریحانه

 جوری کردی خواهی عذر دختره از و اومدی شدم؟تو دختر یه مزاحم

 یا.بمونه خودمون بین کردم التماست.افتادم زمین روی که زدی رو من

 بهت چقدر و زمین افتادی که عروسیم روز یادته؟ رو روز اون

 .بگم کسی به اگه بخشی نمی رو من گفتی تو.خندیدیم
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 بلند پاشنه های کفش اون به هنوزم مطمئنم:گفت و خندید گریه اوج تو

 میالد؟ گفتی؟برج می بهشون چی.نکردی عادت

 و کردم گریه به شروع.نشستم دوباره و گذاشتم صورتم روی رو دستم

 ؟ منی کوچولوی داداش منی؟تو اشکان تو...تو واقعا:گفتم

 رو جون خانوم های کفش رفته یادت:گفت و برداشت خش صداش

 های مصنوعی دندون یا نکنیم شلوغ بود گفته بهمون چون کردیم خیس

 عالقه مورد کارتون نذاشت چون کردیم خاک باغچه تو رو آقاجون

 ببینیم؟ رو امون

 و آورد جلو رو دستش آروم.کردم نگاهش و کردم باز رو هام چشم

 بیرون خونه از کردم غلط!آبجی ببخش رو من:گفت و گرفت رو دستم

 کردم غلط.نزدم بهت هم زنگ یه و رفتم سال دو کردم غلط.انداختمت

 ریحانه دارم بود،دوستت شده تنگ برات دلم.ببخش رو من...آبجی

 .کوچولو

 و کنن می نگاهم دارن نفر چند نبود مهم برام.بود سخت ام گریه کنترل

 امیر از کارم این خاطر به بعدا اگه نبود مهم میدن،برام نشونم دست با

 از سال چهار که بمونم برادری کنار داشتم دوست االن بشنوم،فقط دعوا

 .گذشت می دیدمش بار آخرین وقتی

 و گرفتم رو هاش دست.کرد می گریه و بود گرفته رو هام دست

 چی؟ شیوا:گفتم

 آب ترکیه تو داره و خورده ابد حبس.دادم طالقش:گفت و زد پوزخندی

 .خوره می خنک

 کجا االن:گفتم و کردم پاک لرزون دست با رو هام اشک و گرفتم نفسی

 ساکنی؟
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 آپارتمان یه تو فعال.بمونم اونجا تونم نمی اما گرفتم پس رو خونه_

 .هستم

 دستش کشیدن با همزمان و گرفتم رو دستش و شدم بلند جا از

 االن ببینی رو میالد باید.کنم معرفیت امیر به باید...باید.بریم پاشو:گفتم

 .نازه اونقدر که داره ساله یه دختر یه

 !نه:گفت و کشید پس رو دستش و زد لبخند

 نه؟:کردم زمزمه زده بهت و افتاد پایین دستم

 با تونم نمی االن من.نه االن که اینه منظورم:گفت و زد زیبایی لبخند

 .بشم رو به رو شوهرت ی خانواده

 چی؟ برای اونوقت:گفتم و کردم کمرنگی اخم

 مورد در چیزی من...من:گفت و نشست صندلی روی و کشید آهی

 وارد اینجوری کشم می خجالت.ریحانه دونم نمی روزه و نماز و اسالم

 رو توحید ی سوره تونمنمی حتی که حالی در بشم شوهرت ی خانواده

 یاد چیزهایی یه و بدونم اسالم از بیشتر باید من...باید من!بخونم

 می خواهش.بکنم رو کار این تا بده مهلت بهم کنم می خواهش.بگیرم

 .کن صبر برام کمی کنم

 محمد؛من یعنی...اش نداره ای شرمندگی:گفتم و دادم تکون رو سرم

 خانواده و بابا حاج.بخونم نماز حتی تونستم نمی پیش وقت چند تا خودم

 تو.کنن تحقیرت نیستی بلد هیچی تو چون که نیستن هایی آدم چنین اش

 یاد بهت رو چیز همه خودم من باشی موضوع این نگران نیست الزم

 ...من با پس میدم

 .تونم نمی وضعیت این با من!ریحانه کردم خواهش_
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 .محمد:نالیدم امیدی نا با

 می.خوام می ازت که چیزیه آخرین این:گفت و انداخت پایین رو سرش

 پاک اونقدر من ی گذشته چون ایه شرمانه بی درخواست هم همین دونم

 ازت اما بیارم زبون به رو چیزهایی چنین راحت بخوام االن که نیست

 باشه؟.بکنی برام رو کار این بار آخرین برای خوام می

 امیر به امشب همین داشتم دوست.انداختم پایین رو سرم و کردم سکوت

 انگار اما.دارم کار و کس منم بگم و بایستم جلوش و بگم رو چیز همه

 .بشه تموم لعنتی دعواهای این زودی این به نبود قرار

 کنم االن از.دوختم چشم برادرم جدید ی چهره به و بردم باال رو سرم

 همیشه که نیست ای عادی ی چهره اون این هرچند.دارم رو برادرم

 ژنتیک علم نظر از اون نیست،اما اشکان اسمش دیگه هرچند و داشت

 کرد،اما نامردی هرچند.بود برادرم بینمون عمیق محبت های رشته و

 به مشترک زندگی یه های سختی کشیدن سال دو از بعد شد می مگه

 کنی؟ پشت برادرت

 امیر جلوی تونم می کنه،دیگه تموم رو کارش محمد که دیگه وقت چند

 می کشه می فحش به رو ام خانواده و خودم که روزهایی.بایستم محکم

 که هست یکی دیگه آخه.بدم رو جوابش و بایستم جلوش محکم تونم

 پشت که هست کسی دیگه.باشه گیرم بهونه های چشم به حواسش قراره

 .هست محمدم داداش دیگه...دیگه.باشه پناهم و

 کنارتم آخرش تا من:گفتم و گرفتم رو هاش دست و شد پر هام چشم

 مونم می روزی منتظر من.برگرد و بکن رو کار این برو باشه.داداش

 .کنم معرفی خانواده ی همه به رو تو که

 .باشه:گفت و بوسید رو دستم و زد لبخند
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 و شرکت و خونه جدید ی شماره این:گفت و گرفت سمتم به رو کارتش

 رو خودم بدی ندا بهم اومد پیش برات مشکلی وقت هر.منه همراه تلفن

 .رسونم می

 .بزارم ناهار برای چیزی یه برم باید کم کم من باشه:گفتم و زدم لبخند

 .باشم کنارت بیشتری های ساعت داشتم دوست_

 از غیر جایی نمیدم اجازه مدت یه تا گرفتی یاد رو چیز همه وقتی_

 .باشی من ی خونه

 مامان.بخورم رو مامان و تو خونگی غذاهای زده لک دلم.بهتر چه_

 .بمیرم که بخورم تو غذاهای از اونقدر خوام می نیست،اما دیگه که

 سرانگشت با به سر.چکید اشک چشمم از هم باز و گفتم ای نکنه خدا

 تماس باهات:گفتم و گرفتم رو دستش.ایستادم و کردم پاک رو اشک هام

 .گیرم می

 .دارم دوستت:گفت و داد تکون زد سرش

 .بیشتر من_

 :امیرحسین

 نشسته خون به های چشم جلوی.سوخت می خشم آتش تو تنم تمام

 رو دستش و زد گرفت،بوسه رو کثافت اون دست ام،ریحانه

 لبش به لبخند و انداخت گریه به رو ریحانه هام چشم جلوی.فشرد

 زن با رو کارها این عوضی غیرت،اون بی من های چشم جلوی.آورد

 فرمون دور رو مشتم اونقدر و شد می بلند دود سرم از.داد انجام من

 شدم،شکستم خرد امروز من.کرد می درد هام دست که بودم داشته مگه

 .بودم زنم خیانت شاهد خودم های چشم امروز،با من.مردم و
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 می پاکی به همه که ای ریحانه از حتی.نداشت دم و شاخ که خیانت

 روی لبخند و زد بیرون شاپ کافی ار ریحانه.میاد بر شناسنش،خیانت

 داشت حق.سوزوند می رو من خالدون فیها تا عوضی مرد اون لب

 شده ریحانه دنیای و بود زده کنار رو من باالخره امروز بخنده،اون

 .بود

 اون و رفت خونه به زیر به سر که دیدم رو ریحانه و بود پر هام چشم

 نمی جلو که بودم غیرت بی.رفت و شد مدلش آخرین ماشین سوار مرد

 دادم اجازه که بودم غیرت کردم؟بی نمی تکه تکه رو ریحانه و رفتم

 غیرت بی من بره؟آره راحت شده ریحانه حریم وارد که مردی اون

 برگشتی راه هیچ دیگه حاال و دادم دست از رو ریحانه من.بودم شده

 هیچ دیگه...نداره وجود ای ریحانه و من دیگه.نداره وجود ما برای

 .نداره وجود ای عاشقانه مشترک زندگی

 بهم اینطوری داشت حق شاید ریحانه آره.بود خودم گناهان تاوان شاید

 خودم زندگی سر بالیی چنین که بود من تقصیر آره.کنه خیانت

 من اینا،اما وجود با.کنه خیانت داشت حق ریحانه...ریحانه آره.آوردم

 دوست رو من اگه.بود من به اش عاشقانه نگاه پی افکارم تمام

 داشت؟ ای معنی چه داشت،خیانتش

 رو افتاد که اتفاقی خودم های چشم با خودم گفتم؟مگه می داشتم چی من

 خدا؟ کردم می چیکار باید من حاال ندیدم؟

 زنم خیانت از کی به.کردم نگاه مخاطبین لیست به و برداشتم رو گوشی

 نه؟ مگه داشتم سر در که فکری بود گفتم؟احمقانه می

 به:پیچید گوشی تو انگیزش نفرت صدای و لغزید اش شماره روی دستم

 داداش؟ چطوری.زده زنگ کی ببین به

 کنی؟ می چیکار بشی متوجه تو و کنه خیانت بهت زنت اگه...بهنام_
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 خیانت بهت باالخره ریحانه:گفت و گرفت جدیت از رنگی صداش

 اون از این و کردی می ازدواج باهاش نباید گفتم؟گفتم چی کرد؟بهت

 شنوا؟ گوش کو.بده طالقش زودتر گفتم بهت.بود آدمها

 کنم؟ کار چی من بگو فقط نزن اضافه حرف_

 خورن؟ می قسم ریحانه سر رو ات خانواده گی نمی مگه_

 خب؟_

 !کن ثابت رو زنت خیانت...همه به_

 شکل لبم روی پوزخند و گرفت اشک نگاهم.کردم قطع رو گوشی

 من.بردم می پایان سمت به رو خودم زندگی باید امروز از من.گرفت

 می نشون دنیا ی همه به رو زن اون خیانت باید...امروز از

 .کردم می تموم رو خودم زندگی خودم باید...امیرحسین...من.دادم

 ...اول فصل پایان

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۵۷] 

 :دوم فصل

 :ریحانه

 هالل.کردم می نگاه آسمون به و بودم نشسته ام عالقه مورد مبل روی

 این با و بود بامداد دو نزدیک ساعت و درخشید می آسمون تو ماه

 بیدار همه امشب.بود روشن اطراف های خونه های چراغ ی حال،همه

 ی وجود،همه تمام بودن؛با منتظرش همه که بود شبی امشب.بودن

 گذشته ماه شش.بودن تحویل سال ی لحظه رسیدن منتظر ایران مردم

 اما نشه ایجاد چندانی تغییر ها خیلی زندگی تو شاید که ماهی شش.بود

 کلمه نابودی ریختن؟شاید بهم.بود ریخته بهم چیز همه من زندگی توی

 .بود وصفش برای بهتری ی
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 به پنجره های شیشه پشت از و بودم داده تکیه چرم مبل روی راحت

 همین برای و بود رسیده نیمه به قمری ماه.کردم می نگاه تیره آسمون

 ماه به امیر با گاهی.خورد می چشم به آسمون توی ماه از نازکی هالل

 این به داره االن،اونم یعنی.زدیم می حرف هم با و کردیم می نگاه

 به نسبت رو احساسش تمام یا منه فکر تو االن کنه؟یعنی می نگاه هالل

 و کردن رها رو نامی ریحانه خانواده ی همه هم برده؟شاید بین از من

 به امیر.نه امیر اما کنن فراموش همه شاید.کنن می زندگی آرومی به

 می فکر من به هم هنوز داشتنی دوست دلیل همون به نه،اما من خاطر

 .بود ناپذیر اجتناب موضوعی این و کرد

 به ای تقه.شد روان گونه روی اشکی همزمان و نشست لبم روز لبخند

 ؟ بله:بگم و کنم پاک رد اشک رد سریع شد باعث و خورد در

 سال دیگه دقیقه پنج:گفت و آورد داخل در الی از رو سرش سیمین

 .نمون تنها اینجا بیا پاشو.میشه تحویل

 رو امشب بده اجازه.سیمین کنم می خواهش:گفتم و دادم فرو رو بغضم

 .باشم تنها

 خوب براش که نزن غمبرک پاشو!بخوره من جون به ات غصه و غم_

 .نیست

 یه کنم می خواهش.سیمین بزنم بیخیالی به رو خودم تونم نمی امشب_

 .بزار خودم حال به رو من امشب

 با و گرفت غم رنگ نگاهش.شد دوخته هاش چشم به غم از پر نگاهم

 .عزیزم باشه:گفت همدردی

 هوا.برگشتم آسمون همون سمت به در شدن بسته صدای با همزمان

 قلب مثل بود،درست تاریک جا همه.من احساس مثل بود،درست سرد

 مهربون آدم تا چند الی بودم؟البه کجا من و بود تحویل سال امشب.من

 پوکه؟ می غصه از داره دلم هم باز چرا اما کردن کمکم همیشه که
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 اشک صدا بی من و زد می بیرون اشک سرخم های چشم الی البه از

 بیشتر هست که اینی از رو مهربون های آدم اون غم تا ریختم می

 بیشتر نباید.کشیدم می دوش به سختی به خودم رو هام غم باید من.نکنم

 .شدم می اونا دوش روی باری این از

 حرکت و خورد تکون دلم تو چیزی شد،همزمان بلند توپ صدای

 از خیس های دست همون غم،با با.کردم حس شکمم توی رو چیزی

 هات تکون به هنوز:گفتم و کردم نوازش رو ام برآمده شکم آروم اشک

 !قشنگم پسر نکردم عادت

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۲:۵۸] 

 اگه.بگیره ام گریه شد باعث ام ماهه شش جنین خوردن تکون دوباره

 دست خوره،آیا می تکون داره گفتم می بهش بود،وقتی هم پدرش

 خودش هام خیاالت خاطر به بازهم یا کشید می شکمم روی نوازش

 دریغ خودشه استخوان و پوست و گوشت از که ای بچه از رو محبتش

 کرد؟ می

 اگه اینکه از.داشتم سوال نبودم،چقدر خونه که ماهی چهار این توی

 ویارهای خرید کرد؟دنبال می چیکار برام بود کنارم امیر بود،اگه امیر

 تکون اولین از بود داد؟اگه نمی گوش حرفم به بیخیالی با یا بود من

 شنیدن شدم؟با مزاحمش که میشد عصبی فقط یا میشد زده ذوق بچه

 شده باعث بچه این که میشد عصبی یا میشد خوشحال بچه قلب صدای

 بی یا کرد می نگاه زنش به مدت این تو بده؟اصال طالق رو من نتونه

 می مادرش گناه به هم رو بچه و گذشت می من کنار از تفاوت

 کار خیانت که نیستم،من گناهکار که من نیست؟ مسخره!سوزوند؟گناه

 تلقینیه ی نشونه این گذاشت؟آره پا ذهنم به چیزی چنین چرا پس نیستم

 که بودم زنی...من.کرد می تحمیل من به دوماه مدت اون تمام امیر که

 خودش که زندانیه اشتباهش،تو خاطر به حاال و شد مجازات گناه بی
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 بودم نداده انجام هرگز که جرمی به رو خودم من.ساخته خودش برای

 همین تو روزی هم شاید.موندم می تبعید تو باید حاال و بودم کرده متهم

 .کنم راحت رو همه و بمیرم جا

 کردم سعی و گذاشتم شکمم روی رو هام دست و بستم رو هام چشم

 مثل درست.نیستم اما بودم می خونه باید امشب من.کنم گریه تر آروم

 .ماه چهار این

 :امیرحسین

 شدم؟مگه سیگاری کی.گرفتم ازش عمیقی پک و زدم آتیش رو سیگارم

 سیگاری هم حاال که آدمه یه کردن تغییر برای زیادی زمان ماه شش

 بشم؟حق اینجوری نداشتم اخالق؟حق سگ امیرعلی قول به هم و شدم

 کشیده سیگار سمت به شدن آروم برای که بشم دیوونه قدری به نداشتم

 رو من که زنی به لعنت...حاال و بودم متنفر سیگار از من بشم؟روزی

 .کشوند اینجا به

 ؟ خوبه ام بچه جهنم،حال به خوبه؟اون کجاست؟حالش االن یعنی خدایا

 می.بشه بدی های راه وارد و بندازه رو بچه ریحانه ترسیدم می

 ترسیدم می آره.کنم پیدا فساد های خونه از رو زنم ترسیدم ترسیدم،می

 محمد.نبود بعید که اون از.بکنه باهام کاری کار،چنین خیانت ی ریحانه

 ای بچه اون معلوم کجا از اصال.بود هم دیگه نفر چند با هیچی،اون که

 باشه؟ من مال شکمشه تو که

 حس چرا و خورد گوشم به بابا حاج صدای.نشست ام گونه روی دستی

 نداره؟ رو سابق محکمی و صالبت دیگه کردم می

 .میشه تحویل سال االن داخل بیا امیر_

 رو زنم نداشتم عرضه من.نداشتم رو هاش چشم به کردن نگاه جرئت

 و بشم متوجه کرد می خیانت داشت وقتی یا دارم نگه خودم برای
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 اسما که کردم زندگی زنی با سال دو که بودم غیرت بی من.بکشمش

 !رسید می راه از که ای دیگه مرد هر مال جسما و بود من مال
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 کرده شک که نشدم؟من خیانتش متوجه دوسال این چرا.زدم خندی تلخ

 در ریشه از رو لق دندون این همیشه برای یکبار چرا پس بودم

 آستین تو که ماری.نباشه محکم دیگه داشت حق بابا نیاوردم؟حاج

 خاک با رو خانواده این اون.زد نیش رو امون همه بود،بد پرورونده

 .کرد یکسان

 گی؟ نمی چیزی چرا:گفت.و فشرد رو ام نشونه بابا حاج

 ؟ باشم تنها میشه:گفتم و کشیدم آهی

 ما از کدوم هیچ خاطر به.پسرم میشه دیوونه داره غصه از مامانت_

 .بیا مادرت دل خاطر نمیای،به

 ریحانه که کاری با شدیم نابود ما ی باشه،همه شکسته دل داره حق_

 .کرد

 .بشه پیدا تا کنی صبر باید فقط و دنبالشیم هم هنوز.نکن فکر بهش_

 فکر حاال و کرده فرار بیمارستان و خونه از بشه؟اون پیدا میشه مگه_

 .کنم جمع رو زنم فساد های خونه تو باید کنم

 .بارداره اون!امیر نگو اینجوری_

 داره؟ برمی کارش از دست بچه اون خاطر به کنی می فکر_

 اصال چون بگم تونم نمی هیچی ریحانه مورد.در من.امیر دونم نمی_

 .بیارم زبون به چیزی تونم نمی
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 بین رو بعدی و انداختم پایین رو ام سوخته سیگار و کشیدم آهی دوباره

 نمی بابا حاج برید شما:گفتم و گرفتم پکی.زدم آتیش و فشردم هام لب

 .باشم جمع تو خوام

 روزها این همه از بیشتر اما هستم مادرت نگران درسته...باشه_

 بازی خودت جون با نکش؛داری رد لعنتی اون اینقدر.بابا توام نگران

 .کنی می

 باور هم هنوز.کرد می اثر زود که بود سمی سیگار این کاش ای_

 همه بلکه رو من تنها نه،نه...رو من ریحانه.بابا سخته برام زنم خیانت

 یا است زنده ام بچه دونم نمی حتی و شده خم کمرم.سوزوند رو

 حتی.نه یا منه مال زنمه شکم تو که ای بچه دونم نمی نه،حتی.مرده

 تو یا پایبنده ازدواج عهد به دونم نمی.خوابه کجا هرشب زنم دونم نمی

 نمی.هاشه هوس کردن ارضا غرق عوضی آشغال یه ی هرزه آغوش

 ترازوی که خدایی اون کجاست پس.میشم داغون دارم...بابا و دونم

 گفتی؟ بهم که عدالتی اون کو پابرجاست؟پس عدالتش

 نبینم تا هاش چشم روی کشید دست و شد اشک غرق بابا حاج نگاه

 .نشم نابود...نشکنم رو،تا پدرم اشک

 بابا حاج از رو نگاهم.بارید می ازش اشک و سوخت می هام چشم

 گفتم؟ بابام به رو آوری خجالت چیزهای چنین چرا و گرفتم

 برو:گفتم عمیق پک یه از بعد و فشردم هام لب بین دوباره رو سیگارم

 .بهتره باشم تنها من داخل برو...بابا

 جا جابه کمی تراس صندلی روی.رفت و داد تکون رو سرش فقط بابا

 دست و زدم آتیش رو سوم سیگار.کردم تموم هم رو دوم سیگار.و شدم

 زجرآور؟ زندگی این میشد تموم کی.بلندم های ریش بین کشیدم
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 که رو هایی عکس و کتم جیب سمت به بردم لب،دست دو بین سیگار

 اونا دیدن از هام چشم.آوردم بیرون کرد می ثابت رو زنم خیانت

 .کرد خیانت من به اون...کرد بد ریحانه.نگرفتم ازش نگاه اما سوخت

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۰۱] 

 تو زنم داد می نشون که هایی عکس.سوختم می ها عکس این دیدن با

 این من،تو ی ریحانه.کنه می خیانت بهم داره کثافت مرد به آغوش

 من ی ریحانه دیگه اون نه.داشت رابطه ای غریبه افراد با ها عکس

 .بود زیادی مردهای زن بلکه نبود من زن دیگه اون.نبود

 تموم رو خودم عذاب تا بردم ها عکس سمت به و زدم آتیش رو فندک

 بزنم آتیش رو داشتم که مدرکی تنها تونستم نمی.شد متوقف دیدم اما کنم

 من که بفهمونم بهش باید.باشم خالی دست ریحانه جلوی آینده در بعد و

 .بودم گناه بی من که بفهمونم دنیا ی همه به باید.دونم می رو چیز همه

 و کردم خاموش رو سیگار و برگردوندم جیبم داخل به رو ها عکس

 زیبا خیلی ماه هالل.کردم نگاه آسمون به و زدم بغل زیر رو هام دست

 تلخ لبخندم و کردم نگاه ماه به باز اما نداشتم خوبی حال گرچه.بود

 اون االن یعنی.بود زدن حرف و ماه به کردن نگاه عاشق ریحانه.شد

 ...یا کنه می نگاهش داره هم

 به پا ندم اجازه لعنتی افکار اون به کردم سعی و بستم رو هام چشم

 این به تو و نباشه ماه چهار زنت میشد مگه اما بزارن ذهنم خوندی

 کشیده چیزها این سمت به افکارت شد می نکنی؟مگه فکر چیزها

 .سوزوند می داشت رو من که بود چیزی برترین این نشه؟و

 امروز،دیگه از کنم فکر.پروند جا از رو من تحویل سال توپ صدای

 از دیگه.کنم عادت ریحانه نبود و تنهایی به باید دیگه.بود خواهم تنها

 .بود خواهم تنها امسال،من
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 :ریحانه

 من و افتاد می اتفاق کردم می فکر که چیزی از زودتر روزها گذر

 بیشتر و رفتم می فرو خودم الک تو بیشتر.شدم می همیشه از تر تنها

 از رو من داشت سعی سیمین.گرفتم می فاصله سیمین ی خانواده از

 همه کم کم داشتم من اما بود بزرگی کمک و بده نجات گرفتن افسردگی

 هر داشتم رحم در که فرزندی.دادم می دست از زندگی به رو امیدم ی

 زندگی این ی ادامه برای من امید تنها این و شد می بزرگتر روز

 نمی من اما گردن می من دنبال دارن همه دونستم امیر،می و.بود لعنتی

 امیر.برسه آسیب فرزندم به برگشتم با خواستم نمی.برگردم خواستم

 .کنه تکرارش دوباره ترسیدم می من حاال و رسوند آسیب اون به یکبار

 اون از امیر،بعد که روزهایی به.رفتم گذشته به و کشیدم ای دیگه آه

 .بود شده نفرت از پر روز

 این از خسته و گذاشتم خونه به پا ام خوشمزه های نارنگی همون با

 عوض تر راحت های لباس با رو هام لباس.رفتم اتاق مسیر،به همه

 طول ساعت یک حدود و رفتم نامرتبم ی آشپزخونه سمت به و کردم

 جلوی.بشورم هم میوه تا چند و کنم مرتب رو چیز همه تا کشید

 پایین و باال رو ها مهیج،شبکه ی برنامه یه دنبال و نشستم تلوزیون

 دیدن با همزمان و داشتم نگه نسیم ی شبکه روی باالخره.کردم

 .خوردم رو هام خندوانه،نارنگی

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۰۱] 

 های عقربه و بود خاموش گوشیش.نبود امیر از خبری و بود شده شب

 تقریبا ساعت.کرد می تر نگران رو گذشتن،من می تند که ساعت

 اما بودم گرفته تماس باهاش بارها.بود نیومده هنوز و بود شب دوازده

 .بود خاموش هم هنوز
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 آروم ای لحظه تونستم نمی اما کرد می درد پاهام بودم رفته راه بس از

 ترسیدم می.نه یا بدم خبر اش خانواده به باید دونستم نمی.بگیرم قرار و

 خاطر به شاید.بیفته راه جدیدی دعوای و بشه عصبی دستم از امیر

 طرفی از و بود عصبی دستم از بودم رفته زهرا بهشت به تنها اینکه

 از رو.هام لب.بشن ما اختالف متوجه اش خانواده نداشتم دوست هم

 .شدم می تر نگران گذشت می که لحظه هر و جویدم می استرس

 همه این خبر بدون امیر نداشت سابقه اصال و شد می یک داشت ساعت

 می درد شدت به پاهام و بود افتاده خون به لبم.بمونه بیرون مدت

 از پس یکی هام اشک و سوخت می اشک هجوم از هام چشم.کرد

 باشه شده چیزی چی؟اگه بود افتاده براش اتفاقی اگه.بارید می دیگری

 چقدر بریزم؟هر سرم به خاکی چه باشه،من اومده سرش بالیی چی؟اگه

 شد می.نداشتم و. کسی هیچ اون جز هم باز و بود من شوهر بد،اون هم

 .کنه نمی پر رو شوهر جای برات کسی هیچ دنیا تو گفت

 که همین.گرفتم رو میالد ی خونه ی شماره و رفتم گوشی سمت به

 زمین روی پام با استرس با و نشستم مبل شد،روی برقرار تماس

 .گرفتم ضرب

 اختالف متوجه و نشه نگران تا بگم بهش چی کردم می فکر استرس با

 جان؟ ریحانه جانم:پیچید گوشی توی میالد صدای که نشه ما

 خوبی؟ جون دایی سالم:گفتم و گرفتم نفسی

 چطوری؟ تو خوبم عزیزم ممنون_

 خبرا؟ چه...خوبم_

 .سالمتی هیچی_

 ...دایی:گفتم نگرانی با

 اینجا؟ نیومدی چرا راستی:گفت و کرد قطع رو حرفم
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 چی؟:گفتم زده بهت

 خودت الکی چرا پس نیستی مزاحم یه ما زندگی توی تو...من عزیز_

 میدی؟ آزار رو من و

 چی؟:گفتم گیجی با

 اینجا بیای مسافرت رفته شوهرت که حاال داشتم جان،دوست ریحانه_

 دو یکی شاید.ریحانه نرفته که نزدیکی جای امیر آخه.نمونی تنها و

 که کن جمع رو وسایلت اما دیره که امشب.بکشه طول برگشتش هفته

 .اینجایی فردا از

 ...فه نمی من میالد ببین:گفتم قبل از تر گیج

 امیر به که ام غریبه من مگه:گفت و کرد قطع رو حرفم عصبی دوباره

 دختر بشی؟د   ما زندگی مزاحم نداری دوست و تری راحت تنها گفتی

 دیوونه که شدم ناراحت حرفت این بابت چقدر بدونی خوب،اگه

 رو سردرد تو که گفت و کرد حرکت و خورد رو شام امیر.میشی

 از چرا.میشم تو نگران دارم من جان ریحانه.باشی تنها تا کردی بهونه

 من با سابق مثل کنم می فکر دیگه کنی؟چرا می دوری خانواده ی همه

 تو برای نگرانی از و توام دایی من خوب دختر آخه نیستی؟ راحت

 .اینجا بیا فردا از و نکن لج کنم می خواهش.میرم می دارم

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۰۴] 

 اینطوری امیر نبود حقم من.نبود حقم که دادم رو جوابی و کشیدم آهی

 کاری و کنه ردیف من سر پشت حرف هزارتا و بره سفر به خبر بی

 خبر بی جا همه از میالد نبود حقم.بشم داستان ی بده آدم من که کنه

 خون از پر دل این کنه خون بیشتر و بزنه حرف باهام اینطور

 کردنه؟ زندگی از من حق این خدایا.رو
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 می حرف موردش در فردا:دادم رو منتظر میالد جواب ناراحتی با

 .کن استراحت برو دیروقته.زنیم

 .ای بهونه هیچ بدون.بیای من ی خونه به که شرطی به باشه_

 .بخیر شب_

 همین منتظر فقط گلوم تو پنهان بغض انگار و کردم قطع رو گوشی

 چنگ گلوم به محکم و بیاره گیرم تنها دوباره و بشه قطع تماس که بود

 هنوز.شد شروع ام گریه و گذاشتم صورتم روی رو هام دست.بندازه

 مزار به رفتن و محمد وجود خاطر به که آرامشی از هم ساعت چند

 ...هم باز و بود نگذشته بودم آورده دست به ام خانواده

 خواب تخت سمت به که بود دو ساعت.کردم گریه تمام ساعت یک

 تا قراره خدایا،اگه:سقف،گفتم به خیره و کشیدم دراز تخت روی و رفتم

 طاقت دیگه من خدایا.بمیرم االن همین بهتره کنم زندگی اینجوری ابد

 .بزار پام جلو راهی یه و کن کمکم خودت خدایا.ندارم دادن ادامه

 چیزی تنها خواب حال هر به.بخوابم کردم سعی و بستم رو هام چشم

 .برد می خبری بی دنیای به رو آدم که بود

 سنگین های حرف و ها دلخوری مقابل در کردم سکوت فقط بعد روز

 رو میالد و اومد حرف به راحله که زد حرف بد باهام قدری به.میالد

 جان ریحانه:میالد،گفت رفتن با راحله.بره اتاقشون به که کرد مجبور

 .گفت چیزی یه ببخش رو اون

 و کردم باز رو در.رفتم خالی اتاق یه سمت به و دادم تکون رو سرم

 قفل سرم پشت در که همین.چرخوندم قفل تو رو کلید و شدم وارد

 بیرون اتاق از دردمندم ی گریه صدای تا نشست هام لب ردی شد،دستم

 غم از تا بود نزدیک بهم اونقدر کاش ای.دونست می میال کاش ای.نره

 می مجبور که میشد داستان پاپی اونقدر و میشد مشکلم متوجه نگاهم

 هاشون چشم مثل همه که بود این اصلی مشکل.بگم امیر از بهش شدم
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 رو من وقت هیچ امیر که بودن مطمئن تقریبا و داشتن اعتماد امیر به

 چند هراز و نبود اعتمادشون مورد اینقدر امیر کاش ای.نمیده آزار

 رو امیر قدری به اونا اما.پرسیدن می زندگیم مورد در من گاهی،از

 امیر ممکنه چقدر که زدن نمی هم حدس حتی که دیدن می خوب

 .باشه شده عوض

 که امیر.بدم ادامه اینطوری تونستم نمی دیگه من.نبود ای چاره

 و جنگ همه این کنم تموم و کنم صحبت باهاش و بشینم برگشت،باید

 .بدم ادامه وضعیت این با تونستم نمی دیگه.رو جدل

 زندگی وضع.برگشتی چه اما برگشت.برگشت بعد،امیر هفته دو

 به که فهمیدم زمانی رو این و بود شده بدتر برابر هزار ما مشترک

 رو برو و نشو ام،مزاحمم خسته امشب:گفت امیر و برگشتیم خونه

 !بخواب کاناپه

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۰۴] 

 کنم؟ کار چی...چ:گفتم و کردم نگاهش درشت های چشم با

 .بیوفته چشمت به چشمم ندارم دوست.باشی نزدیکم نمیاد خوشم_

 چرا؟ اونوقت:گفتم و دادم جرئت خودم به

 سیلی با ناگهان که کردم نگاهش تعجب با.اومد جلو و زد پوزخندی

 سمتش به شد می بیشتر که بهتی با و شد تر درشت هام چشم محکمش

 ...چیکار:گفتم و برگشتم

 فریاد ذهنم تمام.بود شده حبس نفسم.خوردم هم رو سوم دوم،سیلی سیلی

 که سوال یه خاطر به امیر باید چرا خوردم،آخه کتک چرا که زد می

 بزنه؟ رو من اینطور نبود جا بی هم خیلی
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 بود هاش چشم توی که زیادی تنفر حتی.کردم نگاهش پر های چشم با

 غمگین رو من و کشید می رخم به رو خودش اشک ی پرده پشت از

 تموم داره کم کم زندگی میشه؛این تموم داره پس...پس.کرد می تر

 .میشه

 باید بگم من که هرچی امروز از:گفت اش شده چفت های دندون بین از

 فهمیدی؟.بکنی خوام می من کاری هر باید.بکنی

 بوده؟ این غیر حاال تا مگه:گفتم بغض با

 ممکنه که نکن درازی زبون:گفت و کوبید دیوار به رو من محکم

 این تو جدیدی قوانین امروز از.بکشم بیرون حلقومت از رو زبونت

 بگم بهت چیزی اینکه بدون نداری حق دیگه.گیره می شکل خونه

 بیرون خونه از نداری حق و بشی من مزاحم نداری حق.بزنی حرف

 جا هیچ و خونه تو بشینی باید برم بیرون خواستم اگه حتی.بری

 دیگه.کنی می زندگی مرده یه مثل دقیقا و کنی نمی کاری هیچ.نری

 مونی می خونه همین تو مرده یه مثل فقط.پزی نمی برام هم غذا حتی

 فهمیدی؟.بمیری واقعا که زمانی تا

 من با مدت این که امیری با جدید امیر...نه.کردم می نگاهش ترس با

 من حاال،حاال و کرده عوض رنگ هم باز امیر.متفاوته کرده زندگی

 کنم؟ زندگی اینطوری باید

 باید.کردم می زندگی اینجوری باید آره.شد اشک از پر هم باز هام چشم

 امه سینه توی که دردی از کسی اینکه بدون مردم می جوری همین

 .بشه باخبر

 زد چیزهایی چنین امیر که ماهی دو طی.گفت امیر که شد چیزی دقیقا

 می تنها و خوردم می غذا تنها.کردم زندگی مرده یه مثل بود،من گفته

 نمی امیر ها شب گاهی.کردم عادت میاد خونه گاهی اینکه به و خوابیدم

 اومد می دیر اونقدر امیر گاهی.بود خاموش گوشیش هم همیشه و اومد

 فقط من و اومد نمی غذا خوردن برای وقت هیچ.بودم خواب من که
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 تماس باهامون کسی اومد می پیش کمتر.بشم سیر تا خوردم می چیزی

 بیشتر بتونه تا کرد سفر قم به اتفاقات اون از بعد هفته دو محمد.بگیره

 دست از هم رو اون یکبار وقت چند دیدن نعمت من و بگیره یاد

 تو بیشتر روز هر من و شد می متنفر من از بیشتر روز هر امیر.دادم

 نبود کسی و بودم شده مریض هام تنهایی اوج تو.رفتم می فرو خودم

 یک گذشت با و بودم شده استفراغ و اسهال شدت به.برسه دادم به که

 به نیاز که بگم امیر به ترسیدم می اما بودم نشده خوب هنوز هم هفته

 .دارم دکتر

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۰۴] 

 که کردم می شکر رو خدا و بودم خوابیده ناهار از بعد معمول طبق

 جا از محمد ی شماره دیدن با.خورد زنگ گوشیم که خوبه حالم فعال

 داداش؟ جانم:دادم جواب رو گوشی سریع و پریدم

 خواهری؟ چطوری.کوچولو ریحانه سالم_

 چطوری؟ تو خوبم:گفتم و دادم فرو رو بغضم

 !عالی_

 بود،خوشحال سخت من برای زندگی اینکه با.نشست لبم روی لبخند

 خوبه.داره گذشته به نسبت تری راحت زندگی برادرم حداقل که بودم

 راحله و میالد که بود کنه،خوب می زندگی راحت بابا حاج که

 بزرگش پسر بابت از بابا حاج خیال که بود هستن،خوب خوشبخت

 .هستم خوشبخت هم من کردن می فکر همه.که بود بود،خوب راحت

 .خوب چه:گفتم و کشیدم آهی

 .بشه هم من نگران که بود یکی کاش ای.لرزوند رو صدام بهش

 لرزه؟ می چرا صدات:گفت نگرانی با محمد
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 همون با و کرد باز رو خودش راه ام گونه روی اشک و گزیدم رو لبم

 لرزه؟ می کجا من صدای نه:گفتم بغض

 کنی؟ می گریه.رو صدات لرزش شنوم می دارم هم االن همین_

 با.خونم از پر دل داغ شد تازه و شد روان گونه روی بعدی اشک

 .خوبم من نکن نگران رو خودت الکی محمد نه:دادم ادامه بغض

 مشکلی شده،ه چیزی اگه.ریحانه باشی خوب تو کنم نمی فکر من_

 .بگو بهم هست

 ام گونه روی دستش جای و پیچید گوشم تو امیر های فریاد

 زنیکه:خورد اکو گوشم تو امیر صدای و نشست تنم توی لرزی.سوخت

 می بهم ازت حالم.متنفرم زندگی این و خودت هرزه،از عوضی ی

 .ارزش بی آشغال ی زنیکه خوره

 بیرون تلخم خاطرات از رو من و کرد نگران رو.محمد زدنم نفس نفس

 اینقدر که شده افتاده،چیزی اتفاقی.بگو چیزی خدا رو تو ریحانه:کشید

 ناراحتی؟

 چرا خدایا.فشردم لبم روی رو راستم دست و آوردم پایین رو گوشی

 تلخه؟ چیز همه اینقدر

 جان محمد:گفتم و چسبوندم گوشم به رو گوشی و کشیدم نفس بار چند

 .نیست هیچیم...خوبم من

 راحت کمی رو خیالش این انگار و بود شده متوقف صدام لرزش

 باشم؟ مطمئن:کرد

 کردی؟ برمی شده؛کی تنگ برات دلم فقط.برم قربونت آره_

 .گردم برمی دارم.کن تحمل هم دیگه روز دو.گردم برمی زود_

 واقعا؟:گفتم خوشحالی با

 .البته:گفت آرامش با
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 .محمد ممنون...ممنون:گفتم و خندیدم

 کنی؟ می تشکر چرا:گفت تعجب با

 .شدم خوشحال خیلی برگشتنت خبر شنیدن از آخه_

 .داری دوستم اینقدر دونستم نمی_

 .دارم دوستت خیلی من.بدونی بهتره پس_

 .کنم قطع باید.بیشتر من_

 .باش خودت مراقب_

 .طور همین هم تو_

 خوابم خیلی هم هنوز.کشیدم دراز تخت روی و کردم قطع رو گوشی

 و نکردم مبارزه خواب با زیاد.افتاد می هم روی هام چشم و اومد می

 .رفتم فرو خبری بی دنیای به هم باز

 خوشحالیم متوجه هام چشم از هم امیر حتی.کردم می شماری لحظه

 با.متعحبه خوشحالیم بابت چقدر که بود معلوم هاش چشم از و بود شده

 که بودم خوشحال بابت این از چقدر و نگفت بهم هم چیزی حال این

 .نشدم گفتن دروغ به مجبور
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 مهم.زدم ام پریده رنگ های لب به رژ کمی و پوشیدم مناسبی لباس

 سیلی هم دیگه بار هزار اگر نبود رسید،مهم می سر االن امیر اگه نبود

 دیدنش به باید و بود اومده برادرم که بود این مهم چیز خوردم،تنها می

 .رفتم می

 قلبم و بود کرده یخ هام دست.زدم بیرون خونه از و برداشتم رو کیفم

 هم باز ببینه،اما رو من امیر که نبود مهم برام اینکه با.کوبید می تند

 .ترسیدم می ازش
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 نگاهی.نشستم راحت نرمش های صندلی روی و گرفتم تاکسی به سریع

 حاال و بود محمد ی خونه قرارمون.دادم رو آدرس و انداختم اطراف به

 .گشتم برمی و رفتم می زود باید نبود امیر که

 چی:گفتم و انداختم جلو به نگاهی عصبی.شدیم متوقف ترافیک یه پشت

 شده؟

 .شده چی ببینم میرم دونم،من نمی:گفت کالفه میانسال ی راننده

 اینکه با.انداختم مچیم ساعت به نگاهی گرفتگی با من و شد پیاده راننده

 .ترسیدم می هم باز میاد،اما دیر روزها این امیر دونستم می

 باردار خانم یه به موتوری یه انگار:گفت و شد سوار راننده بعد کنی

 می منتقل بیمارستان به رو خانومه دارن و رسید تازه آمبوالنس.زده

 ...نی اش بچه سر بالیی کنه خدا.کنن

 ی همه کلمه دو این...بچه...باردار خانم.نشنیدم رو راننده صدای دیگه

 چندمه؟ امروز:گفتم عجله با.کرد پر رو مغزم

 چی؟:گفت لحظه به مرد

 آبان یکم کنم فکر...خب:دید،گفت رو من منتظر و کالفه نگاه وقتی

 .ماهه

 با و شدم یادداشت دفترچه وارد و کردم خارج کیفم از رو گوشیم سریع

 بردم باال رو سرم سریع.برید ام،نفسم ماهیانه موعد آخرین تاریخ دیدن

 خونه تا راه خیلی هنوز و بودیم شهر وسط.کردم اطراف به نگاهی و

 من برای کرد،دنیا می حرکت ماشین که طور همین.بود مونده محمد ی

 وجودم تمام با فقط.رسید نمی گوشم به صدایی هیچ و بود شده متوقف

 .گشتم می آزمایشگاه یه دنبال

 نگه اینجا میشه آقا:گفتم خورد،سریع چشمم به آزمایشگاهی که همین

 دارید؟
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 اینجا؟ دارید کاری:گفت و ایستاد مرد

 شد؟ چقدر.بشم پیاده جا همین اومده؛باید پیش برام کاری به_

 سمت به سراسیمه و شدم پیاده تاکسی،سریع ی هزینه پرداخت از بعد

 محمد با همین برای داره معطلی خیلی دونستم می.رفتم آزمایشگاه

 و دادم رو ازمایش.رسم می دیرتر کمی که گفتم بهش و گرفتم تماس

 .میشه آماده جوابش دیگه ساعت دو که گفتن

 نکنم گم رو راه اینکه برای رو آدرس و زدم بیرون آزمایشگاه از

 که درحالی رفتم محمد ی خونه سمت به و گرفتم تاکسی دوباره.برداشتم

 .باشه داشته وجود بود ممکن که بود ای بچه پی افکارم تمام

 در فکری هیچ بدون.کردم پرداخت رو پول و رسیدم کی نفهمیدم اصال

 آوردم یاد به رسیدم کوچه سر که همین.کردم رفتن راه به سر،شروع

 .رفتم می محمد ی خونه به باید که

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۰۵] 

 رو محمد ی خونه پالک باالخره و کردم نگاه رو اطراف کنی

 خونه سمت به عجله با و گرفت شکل لبم روی جونی کم لبخند.دیدم

 به آیفون پشت از محمد صدای.ایستادم منتظر و زدم رو زنگ.رفتم

 .گلم آبجی باال بیا.برم قربونت الهی:خورد گوشم

 .دیگه کن باز:گفتم و زدم لبخند

 درست.شدم سوار و رفتم آسانسور سمت به عجله کرد؛با باز رو در

 داشت،باید وجود ای بچه اگه بود،اما دوم ی طبقه تو محمد که بود

 .کردم می احتیاط

 شکل لبم روی لبخندی.بیام بیرون افکارم از شد باعث آسانسور توقف

 و بود کرده باز رو واحدش در محمد.کردم باز رو در سریع و گرفت



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 موهای خونگی،با شلوار و لباس تو دیدنش با.بود ایستاده من منتظر

 دست.شد پر هام صورتش،چشم روی ریش ته و خورده شونه ساده

 .ریحانه:گفت پر های چشم با و کرد باز رو هاش

 .شد شروع ام گریه ناخودآگاه و کردم پنهان آغوشش تو رو سرم

 کنی؟ می گریه چرا:گفت و کرد بغلم محکم

 که راهی تنها.کردم پاک گونه روی از رو هام اشک و شدم جدا آرش

 .باشی برگشته که نمیشه باورم هنوز:بود دروغ گفتن داشتم

 .ذارم نمی تنهات دیگه کن باور:گفت و زد زیبایی لبخند

 چه تو این ببینم کنار برو خب خیلی:گفتم و کردم تر پررنگ رو لبخندم

 .خبره

 .بانو بفرمائید:گفت و شد وارد در کنار از

 که بود موقعی همون برای خونه،که قدیمی وسایل به و شدم خونه وارد

 سراسر تو بزرگمون های عکس.شدم خیره کردیم می زندگی هم با

 هام چشم به اشک تزیینی وسایل و فرش همون و قدیمی های خونه،مبل

 زنم می قدم ای خونه تو دارم و برگشتم خونه به کردم می حس.آورد

 این با دوباره من.خندیدم می مادرم و پدر کنار خوشی با که

 عکس به پر های چشم با.برگشتم ام گذشته خاطرات یه دکوراسیون

 و سفید های لباس همون با مامان و شد باز اتاق در که کردم می نگاه

 می سر بابات چنده؟االن ساعت جان ریحانه:گفت و اومد بیرون راحتی

 .شو حاضر بدو رسه

 !رسیدم من خانم دیره دیگه_

 ...بابا:زدم لب و برگشتم بابا سمت به تعجب با
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 دلم مامان به الکیش اخم و کردم حس رو ام نشونه روی دستش گرمی

 میرم من.بریم مهمونی به مرتب شده،بهتره دیر که حاال:لرزوند رو

 .شو آماده هم شما گیرم می دوش

 ساعت دونم نمی من:گفت رفت می اتاق سمت به که طور همین بابا

 می رو کار این من ی پسرخاله این که کردنه دعوت وقت هم شب هفت

 .میشه ناراحت ترسم اگه و بریم داره انتظار کنه؟تازه

 ؟ نمیدی جواب چرا ریحانه...ریحانه_

 می نگاهم پر های چشم با محمد.کشید پر توهماتم ی همه و پریدم جا از

 بهم ام گونه روی اشک گرمی.بود گرفته محکم رو هام نشونه و کرد

 !محمد:گفتم و لرزید ام چونه.کنم می گریه دارم فهموند

 دلم؟ جان:گفت گریه با

 .بودن هم بابا و مامان...خونه به برگشتم کردم فکر لحظه یه...محمد_

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۰۵] 

 آروم...ریحانه برم قربونت الهی:گفتم و کشیدم هاش چشم به رو دستش

 .آبجی باش

 روزها همون به کاش ای.شد تر شدید ام گریه و انداختم پایین زد سرم

 خراب رو من زندگی بخواد که باشه شیوایی اینکه بدون.گشتم برمی

 بدون.میرن پیش مرگ سمت به دارن ام خانواده بدونم اینکه بدون.کنه

 اینکه بدون...اینکه بدون.کنه آواره رو من و بشه رحم بی برادرم اینکه

 بخواد دلم که بده آزارم اونقدر بعد و بدزده رو دلم امیر اسم به مردی

 داشته وجود رحمم تو امیر از ای بچه ممکنه بدونم اینکه بدون.بمیرم

 اینکه بدون...اینکه بدون.برسه پایان به زندگی این نده اجازه و باشه

 .بیفته بد اتفاق همه این
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 به رو تو که ببخش رو من.جون داداش نکن گریه:گفتم و کشیدم آهی

 .انداختم گریه

 و زد لبخندی.کرد پاک رو هاش اشک و کشید عمیق نفس چند

 .بیارم چای برات بشین:گفت

 .ام تشنه نکنه درد دستت آره:گفتم و نشستم مبل روی

 .بخور میارم دارم هم کیک_

 و اسهال و ها گرسنگی این کنم فکر.کشیدم شکمم به دستی و زدم لبخند

 !بود بچه نخود یه وجود دلیل به ها استفراغ

 که هایی برنامه تا گرفته گذشته از.زدیم مختلفی های حرف محمد با

 مجبور تا نرسه حال به بحث داشتم سعی وجود تمام با.داشتیم آینده برای

 .بگم دروغ نشم

 باید کم کم:گفتم و انداختم ساعت به نگاهی.خوردیم هم با رو ناهار

 کنی؟ می چیکار تو.برم

 ...من_

 باشه امیر اگه.بشه متوقف ای لحظه قلبم شد باعث گوشیم زنگ صدای

 بگم؟ بهش چی

 نمیدی؟ جواب رو گوشی_

 شماره دیدن با.کشیدم لبم روی ای تصنعی لبخند و دادم تکون رو سرم

 جانم؟:کشیدم راحتی نفس میالد ی

 .خوشگله خانم سالم_

 چطوری؟.پسر شازده سالم_

 .ای عالی امروز تو انگار اما خوبم من_

 .خوبم آره هی_
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 .خونمون کنم دعوتت زدم زنگ هم باز.خداروشکر_

 خبره؟ چه_

 .خانوممه تولد_

 .میشم مزاحم عزیزم باشه.میگی راست وای ای_

 نداری؟ کاری باشه_

 .خداحافظ نه_

 میالد:گفت و گرفت رو دستم محمد.زدم لبخندی و کردم قطع رو گوشی

 بود؟

 .کنه دعوتم زد رنگ است راحله تولد شب آره_

 !منه ناگهانی ورود برای خوبی فرصت چه_

 چی؟:گفتم و کردم نگاهش بهت با

 همین و ببینم رو شوهرت ی خانواده خوام می.وقتشه دیگه کنم فکر_

 معرفی همه به رو من امشب میشه.ببینم رو اش بچه و میالد طور

 کنی؟

 میالد؟ خونه بیای امشب خوای می واقعا:گفتم خوشحالی با

 .آره بخوای تو اگه:گفت و داد تکون رو سرش

 تو میدم آدرس من ببین...حتما:گفت و گرفت واقعیت از رنگی لبخندم

 باشه؟.بیا هشت ساعت

 بدی استرس اما باشه آور خجالت شاید:گفت و داد تکون رو سرش

 با.داره حق هم نبخشه اگه گرچه نبخشه رو من میالد ترسم می.گرفتم

 .میام هم بمیرم اگه حال،امشب این

 نداری؟ کاری.میرم دیگه من باشه_

 .عزیزم نه_
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 آزمایشگاه همون سمت به مستقیم و کردم خداحافظی محمد با

 با.بکشم راحتی نفس شد باعث این و بود باز هنوز خوشبختانه.رفتم

 های برگه بین زن.گفتم رو خودم اسم و رفتم پیشخوان سمت به عجله

 سرد خیلی.و کرد داخلش به نگاهی و کرد خارج رو من مال آزمایش

 .مثبته جواب میگم تبریک:گفت

 به بهت با.شد سرگرم گوشیش با و گذاشت پیشخوان روی رو برگه

 بچه یه حاال من:گفت می چیزی یه فقط سرم تو و بودم زده زل برگه

 شه؟ می چی حاال.دارم شکمم تو رو امیر ی بچه من...دارم

 لرزون های دست با.چکید گونه روی اشکی قطره و بستم رو هام چشم

 نمی.زدم بیرون آزمایشگاه فکری،از هیچ بدون و برداشتم رو برگه

 امیر به رو موضوع چطور دونستم نمی.کنم چیکار باید حاال دونستم

 نمی من.نه یا باشم شدنم،خوشحال مادر بابت باید دونستم نمی.بگم

 .دونستم نمی هیچی دیگه من...دونستم

 خوشحال چرا.نبود هیچی سرم تو.زدم قدم هدف بی دقیقه چند

 نیستم؟ شاد شدم مادر اینکه از نبودم؟چرا

 مادر از من.بودم خوشحال دل ته از درواقع من.نبود درست فکرم نه

 امیر دونستم نمی.میشه چی ام آینده دونستم نمی اما بودم خوشحال شدنم

 پدر دونستم نمی...دونستم نمی.نه یا میشه خوشحال بچه این وجود از

 به این میشه؟و خوشحال عقدیش زن شکم در فرزندی وجود از ام بچه

 با رو خبر این شادی با ها زن همیشه.بود مسخره خیلی خودم نظر

 خوشحال خیلی مرد همیشه.زارن می درمیون همسرشون

 .نه بار این اما...میشه؛همیشه



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 تکیه صندلی پشتی به رو سرم و گرفتم دربست رو تاکسی اولین

 سردرگمم که موضوع این و بودم شده خسته رفتن راه همه این از.دادم

 .کرد می بدتر رو کرد،حالم می

 رو دستم تلوزیونی آبکی سلایر هر ناخودآگاه،مثل.کشیدم ای دیگه آه

 و شد سرازیر هام چشم از اشک.بستم رو هام چشم و گذاشتم شکم روی

 بارداری تونستم نمی حتی که بد اتفاق همه این بابت شد فشرده دلم

 منه؟ سرنوشت این چرا...خدایا.بدم قرار خوب اتفاقات بین رو خودم

 و هفت که ساعت به و کردم پرداخت رو تاکسی پول.رسیدم خونه به

 هم موضوع این و بود شده دیر خیلی.دوختم چشم داد می نشون رو نیم

 .بود شده اضافه هام نگرانی به

 جا جابه دستم تو رو بودم خریده که کیکی ی جعبه و انداختم کلید

 پام که همین اما داشتم رو خالی ی خونه یه معمول،انتظار طبق.کردم

 همین از و بود نشسته مبل روی که حسین امیر دیدن رسید،با حال به

 .کردم تهی بود،قالب مشخص عصبانیش های چشم هم جا

 !امیر:گفتم زده بعد

 گذشت؟ خوش:عصبانیت،غرید و غیض با.ایستاد آروم و زد پوزخند

 بگم؟ بهش باید چی خدایا.شد حبس نفسم

 چیه؟ منظورت:گفتم زده بهت

 آقا با پرسم می ازت دارم!عشقته ی خونه تو عاشقانه قرار یه منظورم_

 گذشت؟ خوش محمد
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 ...که بود کرده فکر اون نکنه.شد درشت هام چشم
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 از کیک.نشست ام گونه روی محکمش سیتی بیام خودم به اینکه از قبل

 امیر:گفتم و برگشتم سمتش به.نشست اشک به هام چشم و شد رها دستم

 ...نی کنی می فکر تو که جوری اون

 و زد بهم سیلی تا سه روز همون مثل خوردم،دقیقا هم رو بعدی سیلی

 که کردم می نگاهش ترس با.خندید ناگهان و گرفت فاصله ازم کنی

 !کار خیانت ی هرزه ی زنیکه:زد فریاد و داد هلم محکم

 که بود ای مادرانه حس همون این آره.گرفتم شکمم دور رو هام دست

 .برسه اون به گزندی کوچکترین دادم می اجازه نباید.داشتم ام بچه به

 خدا به...امیر نیست کنی می فکر که اونی محمد:گفتم و کردم نگاهش

 .کنی می اشتباه

 خوام می ریحانه.ریحانه نیار زبون به رو من اسم:زد فریاد

 برم هم بعد.بسوزونم هم رو ات جنازه و کنم ات تیکه بکشمت،تیکه

 خودم هم آخرش.کنم یکسره اونم کار و عوضی کثافت مرد اون سراغ

 بودی؟ کی با دیگه محمد کردی؟جز رو کار این چرا ریحانه.بکشم رو

 می اشتباه امیر:گفتم گریه با.بیفته نباید اتفاق این خدایا.افتادم گریه به

 ...توضی بزار...کنی

 .ببند رو دهنت_

 و بعدی و بعدی ضربات و.خورد پام رون به بعدی ای ضربه

 تا بودم شده جمع خودم تو وجود تمام با کردم؟فقط می باید چیکار.بعدی

 به و زد می تنم به زخم اش،یه ضربه هر گرچه.نرسه ام بچه به آسیبی

 جاری لبم گوشه از خون و کرد می درد تنم جای همه.روحم به رخم

 اون خاطر به فقط...میالد خاطر به:گفت و کشید دست باالخره.بود شده

 می اول.ریحانه بشی آدم و عالم رسوای کنم می کاری اما.کشمت نمی

 اش زاده خواهر کنه می فکر که خیالت خوش جون دایی پیش برمت

 اعتماد بهت اینقدر که مامان سراغ میرم هم بعد.دنیاست آدم بهترین



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 خودم...خودم.ریحانه کنم می نامت بد دنیا جای همه هم بعد.داره

 .کنم می نابودت

 با و شدم کشیده دنبالش از درد با.گرفت رو دستم و شد بلند جا از

 اشتباه میالد جون به.کنی می اشتباه خدا یه امیر:گفتم هام گریه همون

 .کنی می

 های دروغ این و ات خودت،صدات،چهره از حالم:گفت و زد پوزخند

 دیگه.برنگرد دیگه و بیرون گمشو من ی خونه از.خوره می بهم لعنتیت

 .ببینمت خوام نمی دیگه.بیفته چشمت به چشمم خوام نمی

 هیچ.شد آسانسور سوار من از زودتر امیر و شد بسته سرم پشت در

 کنم؟ چیکار باید حاال...و نداشتم راهی نداشتم،هیچ کلیدی

 اون،خوشحال کنار کاغذی و گوشیم لمس با و کشیدم جیبم به دستی

 می االن که بودن چیزهایی بهترین گوشیم،شاید و پول مبلغی.شدم

 .باشم داشته تونستم

 ساعت یک قراره محمد که نداشتم یاد به حتی که بودم عصبی قدری به

 میالد ی خونه به رفتن جز راهی چه من و.بره میالد ی خونه به دیگه

 داشتم؟

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۰۸] 

 زنگ تاکسی به خواستم سرایدار از و کردم استفاده آسانسور از

 و ساکنان از نفر چند متعجب نگاه زیر و ایستادم منتظر هم خودم.بزنه

 گرچه.ایستادم گوشه رسید،یه تاکسی وقتی تا.شدم زده خجالت سرایدار

 تو که کبودی ی چهره و بود شده کار آینه ساختمان داخلی تزئینات تو

 .نبود ذهن از دور دیدم،اصال آینه

 درد به رو دلم مرد آمیز ترحم و متعجب نگاه هم باز و رسید تاکسی

 .آورد
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 خدایا.شدن جمع اونجا امشب همه دونستم رفتم،می می داشتم که حاال

 از همه که ای خوشبختی بگم بهشون رویی چه با بگم؟خدایا بهشون چی

 روزها،به اون تمام بگم چطور خدایا.نبود بیشتر دروغ یه دیدن می ما

 گفتم؟ می دروغ بهشون مدت این تمام و بوده بزرگ دروغ

 اما.کشه می رو امیر بفهمه رو داستان اگه میالد بودم مطمئن

 این تاوان قراره می پی شکست من دل چی؟خدایا من پس خدایا...خدایا

 رو چیز همه نیست قرار باشه،امیر که هرچی بده؟خدایا رو شکسته دل

 نمی باور رو من های حرف وقت هیچ امیر که هستم مطمئن.کنه قبول

 من؟ کنم مال،چیکار این با باز.کنه

 داشتم هم فکرم تو حتی.بود ریخته بهم هم افکارم حتی و بودم شده گیج

 .کردم می قاطی

 .خانم رسیدیم_

 به رو حقیقت بود قرار که کردم نگاه ای خونه به و بردم باال رو سرم

 به و شدم پیاده ماشین از.گرفت رو وجودم تمام بدی استرس.بگم همه

 اینکه تا کشیدم عقب و بردم جلو رو دستم بار چند.رفتم در زنگ سمت

 تا ایستادم تر عقب هم خودم.بدم فشار رو زنگ کردم جرئت باالخره

 .نشه نگران خیلی االن از میالد و نشه دیده ام چهره

 .اومدی خوش جان ریحانه به به:پیچید کوچه تو میالد شاد صدای

 و لرزید می وجودم تمام استرس شدت از.شدم وارد و کرد باز رو در

 و رفتم می خونه سمت حال،به این با.شد نمی پیدا دهنم در آب ای قطره

 .اجتنابه قابل غیر دیدار امروز،این دونستم می

 پذیرایی تو همه.کردم باز رو در آروم و گرفتم نفسی.رسیدم در به

 امیر از هم اثری.زدن می حرف هم با خنده و شادی با و بودن نشسته

 .نبود
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 که بود کسی اولین میالد.رفتم جلو حرف بدون و شدم خونه وارد

 بهت با و شد رها دستش از چای لیوان.شد من حضور متوجه

 !ریحانه:گفت

 .سالم:گفتم بغض با و انداختم تر پایین رو سرم

 دخترم؟ شده چی:گفت تعجب با بابا حاج و شد ساکت جا همه

 !بابا حاج:گفتم غمم تمام با و ریخت فرو چشمم از اشک

 شده چی:گفت و اومد جلو عجله با میالد.شد غم از پر بابا حاج نگاه

 ریحانه؟

 اون آرومم آخ و گرفت رو دستم.دادم بهش که بود جوابی تنها سکوت

 چی:گفت تر قرار بی و آورد تر پایین رو سرش.کرد تر قرار بی رو

 شده؟ چی بده جواب توروخدا جان؟ ریحانه شده

 ؟ ریحانه کردی تصادف نکنه:گفت راحله که گزیدم رو لبم

 .کرد مطمئن باورشون قابل غیر حدس از رو همه پوزخندم

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۰۸] 

 ...امیر نکنه:گفت بهت با و کشید پس رو دستش میالد

 و شد روان ام گونه روی بعدی اشک قطره.خورد رو حرفش ی ادامه

 اون ببینن یکدفعه که سخته همه برای.دونستم می.بستم رو هام چشم

 جز راهی بار،هیچ این اما.نبوده بیشتر سراب یه ما طاهری خوشبختی

 .نداشتم حقیقت کردن برمال

 چرا.ریحانه شده چی بگو آدم مثل:زد فریاد و کرد داغ یکدفعه میالد

 می کتک ازش اینجوری وقته کردید؟چند زده؟دعوا کتکت امیر

 گی؟ می دروغ همه به وقته خوری؟چند



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 دیگه وقته خیلی...وقته خیلی:نالیدم غم با و دزدیدم ازش رو نگاهم

 و شده متنفر ازم امیر وقته خیلی.میالد نیستم خوشبخت

 .کنه می رفتار باهام اینجوری...اینجوری

 بودی؟ شده الل حاال تا چرا پس:گفت و گرفت رو هام دست دوباره

 می فکر چون:گفتم بغض با و شد روان ام گونه روی بعدی های اشک

 .میشه درست زمان مرور به چیز همه کردم

 نه یا درسته کارم دونم نمی:گفت و گرفت فاصله ازم قدم چند میالد

 ساکت کارش این بابت تونم نمی اما زنمه مرد،برادر اون چون

 کجاست؟ االن.بشینم

 بشین بیا:گفت و گرفت رو من دست و اومد جلو جون مامان

 اتفاق این که کنم باور تونم نمی حتی و اومده بند زبونم من...ریحانه

 .بزنیم حرف تا بشین فعال.افتاده

 وضع داری مادرجان؟خودت حرف کدوم:گفت و شد تر عصبی میالد

 رو حسابش خودم تا رفته رفته؟کجا کرده فرار کجا.بینی می رو ریحانه

 دستش؟ کف بزارم

 امیر االن اگه دونستم می.بودم ندیده عصبی اینقدر رو میالد وقت هیچ

 .بکشه رو اون تونه می درجا بشه پیداش

 فکر اون.درسته کرده که کاری کنه می فکر امیر:گفتم و گرفتم نفسی

 ...بهش من کنه می فکر...من کنه می

 به پریده زنگ با راحله.کنم سکوت تا شد فرصتی در زنگ صدای

 .ابوالفضل،امیره یا:پیچید خونه تو صداش و رفت آیفون سمت

 التماس با و گرفتم رو دستش.برد هجوم در سمت به میالد

 .باش نداشته کاریش میالد توروخدا:گفتم
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 و بایستم غیرت بی مرد یه مثل داری انتظار:گفت و زد پوزخندی میالد

 آورده؟ تو سر بالیی چنین اون که درحالی باشم گر نظاره فقط

 موجب که نکنی کاری خوام می فقط:گفت و چکید ام گونه روس اشکی

 فقط دیگه االن مشکل این.کنیم حلش حرف با بده اجازه.بشه تو پشیمونی

 .میشه حل ها سوتفاهم رفع و زدن حرف با

 وضع و بود بد شکست به نگاهش ته.شد وارد امیر و شد باز در

 رو من و آورد باال رو سرش که همین ولی.بود افتضاح ظاهریش

 می غلطی چه اینجا:زد فریاد و برگشت نگاهش به آتیش دید،دوباره

 ی خونه آوردی؟از من خواهر ی خونه به رو نجست وجود کنی؟چرا

 .نیست خراب زن یه جای بیرون؛اینجا گمشو من خواهر

 ی یقه و شد خشمگین میالد.کردن می نگاه و بودن ایستاده بهت با همه

 خودم وگرنه باشه هات حرف به حواست امیر:گفت و گرفت رو امیر

 .کشمت می

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۰۸] 

 نمی رو چیز همه مطمئنم:گفت و کرد نگاه میالد های چشم به امیر

 .میالد دونی

 .چیه ماجرا پیداست ریحانه ظاهر از:گفت و کرد من به ای اشاره میالد

 بهم ات خواهرزاده بگم اگه:گفت و نشست اشک به امیر های چشم یهو

 چی؟ کرده خیانت

 چی؟:گفتن هم با همه

 و رسید می داداشم االن.ایستادم محکم و کردم پاک محکم رو اشکم

 من بگم بهت بار چند:گفتم و زدم پوزخند.بود گرم اون به پشتم حاال
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 دیگه بار کنی؟چند می اشتباه که بگم دیگه بار نکردم؟چند خیانت بهت

 گناهم؟ بی من که بگم بهت باید

 و کشید بیرون میالد دست از رو اش یقه و زد داری صدا پوزخند

 محمدت آقا کنی می فکر شاید.آوردی در زبون اومد خوشم نه:گفت

 جنازه امشب.خوندی کور رو بار این نه...خانم ریحانه نه.میده نجاتت

 .فرستم می بیرون خونه این از رو ات

 محمد که مطمئنم آره:گفتم و زدم پوزخند و کردم لج امیر با لحظه یه

 و هست من به حواسش محمدم مطمئنم.میده نجات تو دست از رو من

 .زنه نمی آسیب تو،بهم خالف بر

 با پاکت خانوم ریحانه.میالد آقا بفرما:گفت و زد برق امیر های چشم

 .شناسه می رو محمد کرد اعتراف خودش زبون

 با.نکردم توجه بقیه و میالد شک از پر نگاه به اصال و زدم خنده زیر

 نمی که نگفتم وقت هیچ من:گفتم و کردم نگاهش نفس به اعتماد

 .کنی می اشتباه ما ی رابطه مورد در تو گفتم فقط من...شناسمش

 خونه میری ساعت کنی،چند می بغلش وقتی:گفت و اومد جلوتر امیر

 اون با کثیفی ی رابطه چه معلومه زنی می حرف تلفنی باهاش و اش

 .داری عوضی

 .کردم نمی رو کارها این نبود من محرم محمد اگه:گفتم محکم

 ریحانه؟ کردی چیکار:گفت بهت با میالد و شد درشت همه های چشم

 این ببینید همه:گفت و داد نشون دست با رو من.زد خنده زیر امیرحسین

 نگاه قشنگ همه.کنه می اعتراف خیانتش به شما جلوی داره زن

 .شدی اش صیغه محرم؟پس چی؟.کنید

 و نرفتی چرا داری ازش اطالعات همه این که تو:گفتم و گرفتم نفسی

 داره؟ من به ربطی چه که نپرسیدی خودش از
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 .کشمش می خودم و میرم زودی یه...میرم_

 باشه حواست:گفتم و دوختم هاش چشم به خونسردی با رو نگاهم

 .نکشه کردی باهام که کاری بابت رو تو اول اون یکوقت

 می رو شما دوی هر خودم:گفت و شد عصبانیت از پر امیر های چشم

 !رو ناموس درد ی مرتیکه اون رو،هم تو هم.کشم

 در به ای اشاره.شد راحت محمد بابت خیالم و شد بلند زنگ صدای

 .بکشش و برو پس:گفتم و کردم

 ریحانه؟ کردی چیکار:گفت سمیه.شد درشت همه های چشم

 .نکردم گناهی هیچ من:گفتم و کردم نگاهش

 فکر:گفتم و برگشتم سالن به هم خودم.زدم رو در و رفتم آیفون سمت به

 چیز همه بار این...امیر آقا.میشه شروع داره امروز بازی کنم می

 رفت زندگی این امشب همین میشد کاش اس.است شده تموم تو برای

 .نمیشه اما کردم می تموم رو بار

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۰۹] 

 لبم روی لبخند.شد خونه وارد بزرگی گل دسته با محمد و شد باز در

 همه پشت که رو من و کرد همه به نگاهی.کردم نگاه بهش و نشست

 .شدم خوشحال بابت این از چقدر و ندید بودم گرفته پناه

 از العملی عکس تونست نمی کس هیچ و کردن می نگاهش بهت با همه

 و ایستاد میالد جلوی پر های چشم با محمد.بده نشون خودش

 که ممنون...میالد ممنون.بینمت می خوشحالم خیلی...سالم،میالد:گفت

 و ندارم بخشش لیاقت دونم می.کردی مراقبت ریحانه از مدت این تمام

 خواهش ازت خوام می...اما ببخشی رو من بخوام ازت که زیادیه توقع

 .بگذری من اشتباه از کنم
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 محمد.رفتن فرو بهت و سکوت تو بیشتر محمد،همه های حرف این با

 و برگشت بابا حاج سمت به و کرد پاک رو اش گونه روی های اشک

 دونه تسبیح و شد من،خم مثل و بودم گفته براش که چیزهایی طبق

 برای تشکر بار هزار:گفت و بوسید رو بابا حاج ای فیروزه درشت

 می.دادید نجات رو من ی ریحانه که ممنونم...بابا حاج کمه شما کمک

 منم برای میشه اما باشه زیادی درخواست کردید؛شاید پدری براش دونم

 کنید؟ پدری

 شما از خیلی ریحانه...خانم مادر سالم:گفت و کرد نگاه مامان به محمد

 .بودید مادر یه مثل مادرشوهر،براش جای به که ممنون.کرده تعریف

 و اومد امیر سمت به و کرد علی امیر و راحله و سمیه به سالمی محمد

 رو کوچولو ریحانه که ممنونم...امیر نه؟ممنونم امیری تو:گفت

 زبونش ورد همیشه و داره دوستت خیلی ریحانه.کردی خوشبخت

 که هستی خوشبختی مرد تو اما کنم تعریف ازش خوام نمی.تویی

 این تمام مثل کنم خواهش ازت خوام می.داری رو ما ی ریحانه

 .بمونی کنارش و کنی خوشبخت رو مدت،ریحانه

 دید،با رو من ی چهره که همین.برگشت من سمت به و کشید آهی محمد

 سرت بالیی چه جان؟ ریحانه شده چی...زینب یا:گفت و اومد جلو بهت

 زده؟ کتک رو تو اینجوری اومده؟کی

 تو نسبت خوان می همه اینجا جان محمد:گفتم و انداختم پایین رو سرم

 تو ی صیغه من کنن می فکر همه بگم که است مسخره.بدونن من با رو

 شدم؟

 با و شد برجسته محمد گردن رگ و چکید پایین چشمم از اشک

 شوهرته؟ کار:گفت عصبانیت

 .محمد بگو همه به.هستی کی بگو:گفتم و گرفتم درد دستش
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 همین.زد پس رو من دست محکم و اومد جلو و شد خشم از پر امیر

 زمین بد خیلی و محکم شد شد،باعث انجام شدت با که کارش

 .بود محمد شدن عصبی نوبت حاال و شد حبس ام سینه تو نفس.بخورم

 نامرد،منه هوی:گفت و داد هل دیوار سمت به رو امیر خشم با محمد

 اگه!بزن رو من بیا مردی زنی؟اگه می رو زنت چرا ایستادم اینجا مرد

 .هستم کی من که بپرس خودم از مردی

 این با:غرید و داد فشار و گرفت محکم رو امیر راست دست محمد

 گوشش؟ تو زدی

 خواهرم روی که رو دستی کنم می قلم من:زد فریاد تر محکم یکدفعه

 !بشه بلند
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 حق.کردن نگاه محمد به بهت تو همه و شد درشت همه های چشم

 .بودن دیده رو اشکان عکس اونها چون داشتن

 دستی و زدم تکیه مبل به و شدم بلند کش دراز حالت از مدت این زی

 .کشیدم دردمندم کمر به

 دایی من دونی نمی مگه.است مسخره خیلی:گفت و زد خنده زیر میالد

 .نیستی اشکان تو.دیدم هم رو برادرش و هستم ریحانه

 اشکان همون من چرا:گفت خشم با و کرد رها رو امیر محمد

 ام چهره مورد در.گذاشتم محمد و کردم عوض رو اسمم منتهی.هستم

 این.سوخت صورتم کل تصادف همون تو و داشتم تصادف من هم،میالد

 مدت این طی.ام ریحانه برادر من.میالد اته خواهرزاده جدید ی چهره

 شوهرشه عاشق گفت می.بود راحت ریحانه بابت از برگشتم،خیالم که

 خواهرزاده زندگی به حواسش داییم کردم می فکر.خوشبختن هم با و

 مراقبت ازش اینطوری.نیست اینطور بینم می االن اما هست اش
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 نداری،من غیرت بودی؟اگه زندگیش مراقب کردی؟اینطوری

 خونه اون تو هم دیگه ی لحظه یک حتی ریحانه دم نمی اجازه.دارم

 .کنه زندگی

 رو دستم.میشه خیس داره شلوارم کردم محمد،حس های حرف بین تو

 باال رو.دستم بعد.کشیدم شلوارک روی.آروم و بردم چادر زیر به

 خودنمایی هام سرانگشت سفید پوست روی که قرمز رنگ به و آوردم

 دستم اطمینان،دوباره برای و شد حبس سینه تو نفسم.کردم نگاه کرد می

 هام قرمز،چشم پررنگ خون دیدن با.کشیدم شلوار خیسی روی رو

 هام نفس.میشد مشت درد از داشت بود شکمم روی که دستی.شد درشت

 عرق.کردم می نگاه خون به زده بهت هم هنوز و بود شده دار کش

 وار التماس افکارم تمام و کرد پیدا رو خودش راه کمرم ی تیره روی

 .ام بچه خدایا:زدن فریاد ذهنم تو

 چی ریحانه:گفت و زد زانو کنارم خانم حاج که بود شده ساکت جا همه

 شدی؟ شده؟زخمی

 .شدن هام سرانگشت روی خون اون متوجه و کردن نگاه من به همه

 ...ام بچه:گفتم شنیدم خودم فقط که لب،طوری زیر

 بچه...ام بچه...آخ:زدم فریاد پیچید،یکدفعه شکمم تمام تو که دردی با

 !ام بچه...خدایا...ام

 از کس هیچ.بود شده دوخته من به و بود شده درشت همه های چشم

 .نداشت خبر بچه این وجود

 .زهرا فاطمه یا:بزنم فریاد و بشم هم کمی شد باعث و شد بیشتر درد

 دونه و شد پاره بابا حاج ؛تسبیح.زد ضربه اش گونه به محکم خانم حاج

 همه محکم که بود امیرحسین این شدن؛و پخش جا همه خوشگلش های

 .شد بلند جا از و کرد بغلم محکم و اومد من سمت به و زد پس رو
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 درد به رو دلم و اومد می چشم به قرمز سفید،خون های کاشی روی

 من.از رو اون کنم می خواهش خدایا.مرد می داشت ام بچه.آورد می

 مادر هم باز اما دارم خبر وجودش از روزه یه فقط اینکه با.نگیر

 من از رو اون خوای می اگه خدایا.نگیر من از رو ام بچه خدایا.هستم

 .ببر دنیا این از اون با هم رو بگیری،من
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 امیر:گفتم دوید می ماشین سمت به شدت با که امیر آغوش تو ناخودآگاه

 .کشتی رو امون بچه امیر...مرد امون بچه امیر...امون بچه

 مگه اما بود شده سابق آدم همون دوباره و دوید بیشتری شدت با امیر

 داشت؟ هم ای فایده بودنش عاشق دوباره حاال

 بهش بتونه کسی اینکه از قبل و گذاشت ماشین تو رو من زود امیر

 می گریه و پیچیدم می خودم تو.کرد پرواز بیمارستان سمت برسه،به

 .بره دست از ام بچه خواستم نمی.کردم

 شد پیاده سریع امیر.نگرفت وقت بیشتر دقیقه پنج بیمارستان به رسیدن

 به رو من عجله با همه و گذاشتن تخت روی رو من نفر همراهم و

 .بردن داخل سمت

 تجویز دارو تا سونوگرافی،چند از بعد و اومد باالسرم زود خیلی دکتر

 دردم و بودم افتاده تخت روی حال بی.کردن کارهای عجله با و کرد

 به رو من مستقیم و گرفتن آروم کم کم همه بعد کمی.میشد کمتر داشت

 و اومده ام بچه سر بالیی چه دونستم نمی.کردن بستری و بردن اتاق یه

 .کرد می بیشتر رو نگرانیم همین

 نداری؟ درد:گفت و باالسرم اومد دوباره دکتر

 خانم؟ شد چی ام بچه:گفتم و کردم نگاهش التماس با
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 با باشه،یا داشته وجود هنوز داری دوست:گفت و زد مهربونی لبخند

 بشی؟ جدا بتونی و بمیره داری دوست ظاهریت وضعیت این

 ریختن بهم مانع که زندگی این میدم کنم،ترجیح انتخاب باشه قرار اگه_

 ام بچه و شوهر عاشق هنوز من درضمن.کنم انتخاب رو است خانواده

 .کنم بغل رو ام بچه خوام می فقط من.هستم

 وقتی.نیفته اتفاقی چنین دیگه تا باش مواظب بیشتر یکم امروز از پس_

 .میشه بیشتر شدنش سقط میره،احتمال شدن سقط پای تا جنین

 ...یعنی:گفتم پر های چشم با

 می دیر کمی اگه.بیمارستان رسیدی موقع به:گفت و زد لبخند

 .نبود ساخته ما از کردی،کاری

 .کمکتون بابت ممنون...دکتر ممنون:گفتم و زدم لبخند گریه اوج تو

 بخوابی؟ خواد می دلت:گفت و کرد نوازش رو دستم

 .برسه آسیب ام بچه به ممکنه:گفتم و دادم تکون رو سرم

 .بیان ات خانواده بگم باید نداری؟االن وضع این با مشکلی_

 تزریق آرامبخش من به بگید بهشون میشه...فقط.نداره اشکال_

 .بزنم حرف کدومشون هیچ با خواد نمی کردید؟دلم

 باید دونی می اما.باشه:گفت نهایتا و کرد نگاه هام چشم به ثانیه چند

 .بزنی خواب به رو خودت

 .باشه_

 .داخل بیان اش خانواده بگو:گفت و کرد پرستار به رو دکتر

 همه های قدم صدای.کردم بودن خواب به تظاهر و بستم رو هام چشم

 صداشون ته نگرانی همه این چرا که شد خون دلم و شنیدم اتاق تو رو

 کسی پوکید می دلم غصه از که روزهایی در چرا.ندیدم قبال رو
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 من به دشمن با تا افتاد می اتفاقات این باید حتما نبود؟مگه حواسش

 بیفته؟

 خانم؟ چطوره خانومم حال_

 مهمه؟ شما برای مگه چطور_

 رو حرفی چنین که دکتر به بهت با و کنم باز رو هام چشم بود نزدیک

 .کنم نگاه بود زده سردی العاده فوق لحن با

 چی؟:گفت بهت با امیر
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 کار زن به زدن دونید؟کتک نمی یعنی:گفت و زد پوزخندی دکتر

 موردش در تونم نمی هیچی...باردار زن به زدن کتک اما اشتباهیه

 که ماهه سه نزدیک که حالی در زدی کتک رو زنت شما!بگم

 درک قابل غیر مردها هستی؟واقعا نگرانش االن اونوقت.بارداره

 .هستن

 .است حامله دونستم نمی من:زد فریاد عصبانیت با امیر

 اگه ولی بدید نمی رو اون بچه خاطر به دونستید می اگه پس آهان_

 .خورد می کتک شما از مرگ پای تا باید نبود حامله

 دکترها کار اینکه نه مگه.شده اشتباهی کنم فکر:گفت عصبانیت با امیر

 کار تو نکردن فوضولی درس یه دانشگاه تو بیمارهاست؟باید نجات

 .بزارن هم مردم

 اینکه وجود با که سوزه می زن اون برای دلم:گفت و زد پوزخند دکتر

 هم رفته،هنوز پیش جنین سقط پای تا و خورده کتک تو از همه این

 و شوهر عاشق میگه هم هنوز.بده ادامه زندگی این به خواد می دلش

 اش خانواده به تا کنه پیدا ادامه زندگیش خواد می دلش و اشه بچه
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 زنت از بیشتر امروز هستی،از بچه نگران خیلی اگه.نرسه آسیب

 .کن مراقبت

 ...بچه بگید خواید می یعنی_

 .است زنده هنوز_

 پس.لرزوند رو بازم،دلم نیمه های پلک الی البه از امیر لبخند دیدن

 .شده خوشحال خبر این شنیدن از اون

 همسرتون روح و قلب سر بالیی چه بدونید اگه:گفت و کشید آهی دکتر

 بیشتر ها میاد،زن پیش ماجراها این وقتی!خندید نمی اینطوری آوردید

 هنوز اگه.بینن می آسیب همه از بیشتر و کنن می تالش همه از

 اون قلب چقدر دونم می کسی هر از بهتر من.نده داری،عذابش دوستش

 .دیده آسیب االن

 توهم اون نکنه.کرد متعجب رو من بازهم و لرزید کم کم دکتر صدای

 داشته؟ سرنوشتی چنین

 بابا حاج این و رفتن فرو سکوت و بهت تو همه.شد خارج اتاق از دکتر

 .خوابوند امیر گوش تو محکمی سیلی و اومد جلو ناگهان که بود

 .بابا حاج:گفت بهت با امیر و شد درشت همه های چشم

 و میالد جای خودم نبودی پسرم اگه که نزن حرف.امیر نزن حرف_

 رو ریحانه جوری.نکنه درد دستت واقعا.کردم می ات تیکه تیکه محمد

 و خوشبختی ریحانه با تو کردم می فکر.بمونه سالم ات بچه که زدی

 ریحانه و تو به شدت به چون.نشدم دوتا شما پاپی وقت هیچ همین برای

 که گفت دروغ همه به مون تمام شد؟ریحانه چی تهش اما داشتم اعتماد

 خونه تو.دادی آزارش تونستی تا مدت تمام هم تو.خوشبخته و خوشحاله

 نمیشه باورم.هستی اینجوری باهاش که وقته خیلی گفت میالد به خودش

 و نگفتم مادرت به تر نازک گل از امروز تا من.باشی من پسر تو
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 محمد و میالد جا همین میاری؟حقته زنت سر بالیی چنین تو اونوقت

 !کنن پارت تیکه

 مدت این تو میشد چی خدایا.لرزید بابام حاج های حمایت از دلم

 مورد در بهشون هم بودن،باز هم خودم مادر و پدر بود؟اگه اینجوری

 کشیدم؟ می خجالت بابا حاج از فقط یا گفتم می دروغ بودنم خوشبخت
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 حاج کرده خیانت من به عروست:گفت و نیاورد طاقت امیر باالخره

 تمام دلیل.ماست زندگی حقیقت این.نداری خبر ازش که حقیقتیه این.بابا

 از اصال.مطمئنم االن اما داشتم شک بهش که بود این من رفتارهای

 !باشه من برای شکمش تو ی بچه اون معلوم کجا

 موردش در نداری حق.پاکه ریحانه:گفت عصبانیت با بابا حاج

 .شنیدیم همه که هم رو محمد داستان.کنی فکر اینطوری

 یه هم این معلوم کجا از:گفت و کرد نگاه.محمد به عصبانیت با امیر

 باشه؟ ریحانه برادر مرد این معلوم کجا نباشه؟از دروغ

 تو از جوری.خوبیه بازیگر ریحانه واقعا:گفت و زد پوزخند محمد

 وجود امیر از بهتر ریحانه برای گفتم می خودم با که کرد می تعریف

 کردم می فکر که چیزی اون با چقدر بینم می االن اما.نداره

 نیستی،برای مهم برام ای ذره تو اینکه با خب خیلی.داری هستی،تفاوت

 فقط دنیا تو که داستانی.کنم می تعریف داستان یه همه خیال شدن راحت

 .داریم خبر ازش میالد و من

 ترکیه تو کاباره همون منظورم:گفت و کرد نگاه میالد به محمد

 بعد.مردیم می داشتیم که کردیم مست قدری به دو هر که همونی.است

 دختر یه به راه تو اما رفتیم هتل سمت به و شدیم ماشینمون سوار

 اش خانواده رضایت برای شدیم مجبور ما و شکست دختره پای.زدیم
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 مورد در احدالناسی به که کردیم عهد هم با هم بعد.بدیم پول عالمه به

 .نزنیم حرفی اتفاق این

 خاطره دوتا یکی کنم کافیه؟فکر:گفت و شد خیره میالد به محمد

 بچگی از.کنم تعریف رو همه بخواید اگه.باشیم داشته هم دیگه مشترک

 تعریف رو میالد و خودم مشترک خاطرات همه تونم االن،می تا

 ساله هجده دختر یه از دانشگاه تو و بود سالت بیست یادته میالد.کنم

 که زمانی مدت طی اما بودی گفته موردش در اومد؟بهم می خوشت

 هم و داره شوهر هم هم طرف فهمیدی بزنی رو مخش کردی سعی

 .کردی دوری دختره چی هر از مدت یه تا هم بعد!بچه

 کارم دونم می.متاسفم گذشته اتفاقات برای من:گفت و رفت جلوتر محمد

 کم هم االن تا.بدم پس تاوان خاطرش به حاضرم و بود اشتباه بیخ از

 چقدر دونی نمی.سخته صورت سوختن چقدر دونی نمی.ندادم پس تاوان

 دونی نمی.نداره اعتماد بهت ای ذره کس هیچ سخته؛وقتی بودن فراری

 .سخته اینا ی همه چقدر

 و کشید آهی محمد.بود جاری میالد و محمد های چشم از اشک

 می.نزنه حرفی من از کسی به مدتی تا خواستم ریحانه از من:گفت

 یاد بودن مسلمان و بودن شیعه درمورد رو چیزها خیلی اول خواستم

 به پا وضعیتی چنین با کشیدم می خجالت و نبودم بلد هیچی من.بگیرم

 ی همه وجود با.نداشت تقصیری هیچ ریحانه.بذارم خانواده این

 چنین کنار ریحانه بدم اجازه.تونم نمی من اما باشه پررویی اینا،شاید

 .بکشه سختی بازهم خواهرم بدم اجازه تونم نمی من.کنه زندگی مردی

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۰۹] 

 بی کامال تو شک.هستم اون برادر من:گفت و کرد نگاه امیر به محمد

 اجازه و گیرم می رو ریحانه طالق بچه اومدن دنیا از بعد و مورده

 .بکشه عذاب دم نمی
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 چی؟ هستن هم ای دیگه تو،مردهای جز به بگم اگه_

 چی؟:گفت میالد و کردن سکوت همه

 عوض خیلی ریحانه.نکردم رو کار این محمد خاطر به فقط میالد،من_

 پاک ی ریحانه همون دیگه نه،اون چه کنی باور چه.میالد شده

 نگفت نگفت؟چرا بارداریش درمورد من به نبود،چرا اینطور اگه.نیست

 اون چون گفت و رو موضوع این کنم می فکر میشم؟همش پدر دارم

 خواهرت محمد آقا.میالد رفته پیش خیلی ریحانه.نیست من خون از بچه

 کردیم،اون ازدواج وقتی از.کنی می فکر که نیست ساده دختر اون

 وقتی متنفرم آرایش از من دونست کرد،می می آرایش مرتبا.کرد تغییر

 و پوشید می نما بدن های لباس.کرد نمی توجه اما ریم می بیرون که

 می عصبی من که کرد می برخورد سبک چنان غریبه مردهای جلوی

 نه زدم حق به اما گوشش زیر زدم مدت این تو که دارم قبول آره.شدم

 ریحانه پوشش نوع و ها رفتار سر همش آره،اما کردیم دعوا!ناحق

 توجه و خندید می بلند بلند و گرفت می گرم نامحرم مردهای با.بوده

 خانواده از بیرون محیط در اینا ی همه اما.کرد می جلب رو همه

 تو یا تنهایی خلوت در و شد می آدم همون شما پیش ریحانه.بود

 .شناختمش نمی که کرد می تغییر بیرون،چنان

 می سرهم دروغ اینقدر داره امیر چرا.گرفت دروغ همه این از دلم

 خانواده تو رو من داره چرا کنه؟ می رو کار این داره امیر چرا کنه؟

 کنه؟ می بد

 می رو کار این کاش تی گرچه.بزنم گریه زیر و بشم بلند بود نزدیک

 ادعای بودن درست بر مبنی رو مدت این طی من سکوت همه و کردم

 جواب محکم و ایستادم می بود،باید خودم تقصیر.کردن نمی تعبیر امیر

 دلیل من،به از همه شدن دور همه این بیشتر نیم گرچه.دادم می رو اون

 امیر و نبود بود،حقیقی اگه با و نداشت وجود یا که بود هایی عکس

 سر کجا از دونستم نمی که هایی عکس.داشت باورشون راحت چقدر
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 اسمشون بیمارستان تو شب همون تو که بود امیر و گرفتن می چشمه

 اونا گفت می.داره من خیانت از بدی خیلی های عکس گفت.آورد رو

 به همراهش خواست همه از و.کنه ثابت رو من خیانت تا داشته نگه رو

 .کنن تموم همیشه برای یکبار رو ماجرا این تا برن خونه

 باز با تا دادم فشار محکم رو هام چشم.همه رفتن نبود ذهن از دور و

 بودن ایستاده هام پلک پشت که نشم تنهایی حجم اون متوجه کردنشون

 .بکشن رخم به رو خودشون تا

 جای به همه و نموند من همراه بیمارستان تو کسی هیچ.نبود کس هیچ

 وقت هیچ که دروغینی های عکس و امیر های من،حرف باور

 کنن باورم نداشتم انتظار امیر ی خانواده از.کردن باور رو ندیدمشون

 دنیا تو کسی هیچ رفتن،فهمیدم اونا همراه هم داییم و برادرم وقتی اما

 .تنهام واقعا من و نداره باور رو من

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۱۵] 

 هیچ که بودم تنها و کس بی قدری به دنیا این تو من.بودم تنها من آره

 من به اونقدر کس هیچ.نموند بودم بیمار که وقتی من همراه کسی

 تو بود سختی شب چه و.کنه باور رو هام حرف که نداشت اعتماد

 بریزم اشک و بریزم اشک و کنم دل و درد خودم خدای هام،با تنهایی

 تنها های انسان برای رو فرشته خدا،یه گاهی کاش ای و.بریزم اشک و

 بده گوش هات درد ی همه به و کنه بغلت محکم و بیاد تا داد می قرار

 .میشه درست چیز همه نکن گریه:بگه و

 می دق غصه از داریم وقتی ما ی همه که نبود،کلماتی بیشتر کلمه چند

 ی کلمه چند همین و.بشنویم یکی زبون از داریم دوست کنیم

 تنها آدم یه فقط اما.کنه می آروم رو ها آدم آروم نا دل کوچیک،چقدر

 شده،چقدر تلنبار دلت تو درد عالمه یه و نیست کسی وقتی که فهمه می

 میشی مجبور پس.نیست وقت هیچ و باشه زبون هم یه داری دوست
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 به ولی ندیدیش هم یکبار حتی که کنی خلوت خدایی با و کنی گریه

 .داری ایمان وجودش

 اون من.بشنوه رو هات درد تونه می که ایه شنونده بهترین خدا آره

 عدالت و کنه می شنوه،قضاوت می خدا داشتم ایمان وجود تمام با شب

 می عدالت خدا وجود،ار تمام با شب اون من.کنه می اجرا رو

 کامل چیز همه تا کنه می صبر و کنه می صبر خدا گاهی اما.خواستم

 من داستان.نمونه دلت تو غمی دیگه که بشه چیده داستان جوری و بشه

 .بود اینجوری

 که آدمی اولین به بردن تنهایی،پناه بعدش روز و بعد روز و بعد روز

 ؟ نیست که باور قابل بینی،غیر می بغضت سرکوب عالمه یه از بعد

 ام بچه نداد اجازه که دکتری بود،همون سیمین شخص اون من برای و

 یه دست از و بود من مثل هم خودش که دکتری همون.بره دست از

 خودکشی به دست حتی که بود کشیده قدری به معتاد و خودخواه مرد

 سختی ی همه شدن تموم و شوهرش شب،اوردوز یه و.بود زده هم

 که چیزی تمام با پس بده آزار رو سیمین نبود کسی دیگه.بود هاش

 یه کردن بزرگ های سختی گرچه.رسید اینجا به و خوند درس داشت

 .کرد اضافه باید هاش سختی تمام به هم دختر

 آن که بود شهید یه دومش همسر.بود رزمنده یه با دومش ازدواج

 خاطر به سیمین و من.میشه شهید خرمشهر تو جنگ آخر روزهای

 که هایی روز در.شدیم نزدیک و نزدیک و نزدیک بهم بودن هم شبیه

 رها رو من و نکردن باور رو هام من،حرف یخانواده ی همه

 .شد پناهم همه کردن،سیمین

 کسی دیگه انگار.بود سخت برام موندن تنها بیمارستان تو ماه یک

 داشتم شکم تو که ای بچه نگران کسی انگار.نبود من نگران

 این کردن می فکر دونستم می آره.دارن فکری چه بودم مطمئن.نبود

 و اومدن می گاهی فقط.شوهرمه از غیر مردی ی بچه و حرومه بچه
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 می و پرسیدن می من وضعیت درمورد ها پرستار و دکترها از

 رو من که ای خونه به برگردم نخوام که نبود ذهن از دور پس.رفتن

 .خوان نمی

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۱۵] 

 خطری کوچکترین.بگیرم نتیجه به شد باعث کردن فکر مدت تمام

 برمی خونه اون به اگه و بود اون مرگ ی منزله من،به ی بچه برای

 فشار دلیل به بود قرار هم باز یا کنم زایمان آرامش با تونستم گشتم،می

 بیفته؟ خطر به ام بچه چون عصبی

 این اما بود مسخره هم شاید.بمیره ام بچه برگردم،ممکنه اگه دونستم می

 .داشتم باور بودنش درست به وجود تمام با که بود فکری

 رو من یا کنن برداشت اشتباه من درمورد هم باز که نبود مهم برام

 خونه اومد،به می دنیا به ام بچه که همین.بندازن دور همیشه برای

 ام بچه که کردم می ثابت همه به ای ان دی آزمایش یه با.گشتم برمی

 پول تمام با و شدم می کرد،جدا نمی باور کسی اگه هم باز و حالله

 تنها االن اما.کردم می پا و دست زندگی یه خودم برای ام مهریه

 دراز تختم روی.نداشتم رفتن برای جایی که بود این داشتم که مشکلی

 کردم می نگاه ها برق و رعد و تیره ابر از پر آسمون به و بودم کشیده

 .شد اتاق وارد سیمین که

 .سالم:گفتم و زدم لبخندی

 ؟ خوبی عزیزم سالم_

 شد؟ تموم کارت نباشی خسته.ممنون_

 .آره نیاد پیش کار اگه_

 .زنن می صدات دوباره االن که بشین دقیقه دو بیا_
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 ریحانه؟ شده چیزی.فکری تو خیلی روزه چند:گفت و نشست مبل روی

 .نه:گفتم و دادم تکون رو سرم

 .میشی تابلو که نگو دروغ:گفت و گرفت رو دستم

 !برم باید:گفتم و خندیدم

 اونوقت؟ بری؟کجا:گفت بهت با و شد درشت هاش چشم

 .بیفته خطر تو ام بچه که جایی از غیر جا هر...جا هر_

 افته؟ می خطر به کجا دقیقا ات بچه و_

 می:گفت و داد فشار رو دستم.شدم خیره آسمون به و کردم سکوت

 مرخصی؟ فردا دونی

 .کنم می فکر رفتن به دارم هست هم همین برای و آره_

 داری؟ رفتن برای هم جایی ریحانه؟مگه کجا_

 .افته می خطر به بچه برگردم،جون خونه به اگه_

 کنی؟ می فکر احمقانه اینقدر چرا_

 چی من بدونی تا نبودی من زندگی تو که تو.سیمین نیست احمقانه_

 بهم اعصابم چقدر اومده سرم بال همه این وقتی از دونی می.کشیدم

 و کنن می استقبال ازم اشتیاق با برگردم،همه اگه کنی می ریخته؟فکر

 به همه.افته نمی اتفاق این نه کنن؟ می پرستاری صدقه،ازم قربون با

 امیر با اونقدر روز یه باالخره و کنن می نگاهم خیانتکار زن یه چشم

 که کنن می خورد رو اعصابم اونقدر یا.بکشه رو من که کنم می دعوا

 نکرده گناه خاطر به ام بچه بذارم خوام نمی من.بیفته خطر به بچه جون

 من برای که کسی تنها بدم اجازه خوام نمی من.بکشه عذاب مادرش ی

 و سالم با کنی می فکر.بره بین از لعنتی شک این خاطر به هم مونده

 می رو امیر من...سیمین تموم؟نه و میرم خونه به صلوات
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 نمایی مظلوم و خونده همه گوش تو ماه یه این تو اونقدر مطمئنم.شناسم

 .برم باید من...وضعیت این با.برادرم حتی کردن باورش همه که کرده

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۱۵] 

 تو دختر.بیفته اتفاقی چنین که گیرم اصال باشه:گفت کالفگی با سیمین

 شما منتظرن عده یه و ریختن نبات و نقل خونه از بیرون کنی می فکر

 من؛اصال خواهر خانم،نه ریحانه کنن؟نه مراقبت ازت تا بیرون بری

 بیفته خونه تو ممکنه که اتفاقی برابر دو ممکنه بری اگه.نیست اینطور

 کردی فکر.بیفته اتفاق برات خونه از بیاد،بیرون ات بچه سر بالیی و

 به که بال یک و هزار ممکنه که تنهایی زن یه هست؟تو امنیت جا همه

 خیلی خونه از بیرون محیط تو زندگی.بیاد سرت رسه نمی فکرت

 .سخته

 اون به که کنه نمی قبول دلم هم باز اما دونم می سیمین دونم می_

 دونم می.شده بسته مسجد مدته یه.برگردم آدم همه اون پیش و خونه

 هم مسجد و مسافرت رفته کنه می زندگی اونجا من جای که سرایداری

 اونجا و برسه گرما فصل که شده،منتظرن خراب خیلی چون.است بسته

 می مدت،من این طی.بسازن جدید مسجد به و کنن تخریب کامال رو

 .بمونم اونجا تونم

 .کنی قمار زندگیت سر بدم اجازه تونم نمی من_

 ...می خواهش سیمین_

 زایمان موعد تا خوای می بری،اگه خوای می اگه.ریحانه باش ساکت_

 همسرت به االن همین نکنی قبولش اگه.داری راه یک باشی،فقط تنها

 .سرته تو ای احمقانه فکر چه که گم می و زنم می زنگ

 اونجا به خوام نمی من.قبول باشه هرچی:گفتم و کردم نگاهش عصبی

 اگه.بود نخواهد من پذیرای گرمی آغوش هیچ برگردم اگه.برگردم
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 دیگه...برگردم اگه.بشم بازخواست ناکرده گناه خاطر به باید برگردم

 .داشت نخواهد باورم کس هیچ...کس هیچ

 رو محبت و امشب،دلسوزی طول در بار اولین برای و گرفت رو دستم

 میدم قول من باشه.جان ریحانه باشه:گفت و زد لبخند.دیدم هاش چشم تو

 کنار مدت این باید فقط.باشی تنها ات بچه اومدن دنیا به تا که کنم کاری

 .باشه راحت خیالم تا باشی خودم

 باشم؟ بیمارستان مدت تمام گی می یعنی:گفتم و شدم گیج

 بری،باید بخوای اگه که گم می دارم نه:گفت و گرفت رنگ لبخندش

 !من خونه بیای

 و خندید یکدفعه.کردم نگاهش بهت با ثانیه چند و شد درشت هام چشم

 کنی؟ می نگاهم.اینجوری چرا:گفت

 .نمیشه اصال نه نه...آخه_

 .گیرم می تماس شوهرت با االن همین پس_

 خیز نیم سریع.کرد خارج جیب از رو گوشیش و گفت،ایستاد رو این تا

 .قبوله باشه باشه:گفتم و گرفتم رو دستش و شدم

 من که کنی کاری خوای می فقط یا گی می راست:گفت و کرد نگاهم

 کنی؟ فرار راحت بتونی و بردارم سرت از دست و بشم سر به دست

 !پسرم جون به نه...خدا به نه:گفتم استیصال با و بستم رو هام چشم

 کنی؟ می اینجوری چرا_

 هم با فردا:گفت و گرفت رو دستم.کردم سکوت و بستم رو هام چشم

 باشه؟ کنیم می فرار

 بغض متوجه صدام لرزش از تا کردم سکوت و دادم تکون رو سرم

 .نشه گلوم تو کرده خوش جا لعنتی

 



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۱۵] 

 دست بین رو سرم.کرد ترک رو اتاق اورژانس،سریع از شدنش پیج با

 .شد هام چشم مهمون اشک هم باز. و گرفت هام

 اعضای از کدوم دیگه،هیچ وقت هیچ بود؟یعنی من سرنوشت این یعنی

 کردن؟ نمی باورم ام خانواده

 سیمین مثل شخصی یه بودن،معلومه کرده رهام ام خانواده خود وقتی

 سیمین باید نداشت،معلومه باورم کس هیچ وقتی.سوزند می دل برام باید

 دورش شوهرش که زنی.بسوزه من مثل تنهایی زن حال به دلش

 .کرد می دلسوزی براش که شد می پیدا کسی باید...بود،باید انداخته

 که بودم ناراحت این از بلکه نبود پیشنهادش یا سیمین از من ناراحتی

 دونستم می.نزنم دم و بدم تن ها ترحم و ها دلسوزی این به بودم مجبور

 می اضافه هیزم هی بقیه خشم آتیش به کردم فرار من بفهمه اگه امیر

 کنه می کاری و کنه می درست بزرگ آتیش بچه،یه زایمان تا و کنه

 که بود ای مهم،بچه موضوع تنها.نبود مهم برام اینا اما.باشم بده آدم من

 .کردم می زندگی باهاش عمرم آخر تا و آوردمش می دنیا به سالم باید

 در به و کشیدم دراز تخت روی.کردم پاک رو هام اشک و گرفتم نفسی

 و زدن حرف پیگیر و خوابم من کنه فکر اومد سیمین اگه تا کردم پشت

 می حرف هم دیگری ی کلمه اگه آخه نباشه بحث دادن ادامه

 .شدم نمی آروم دیگه و ریختم می بیرون رو بود دلم تو زدم،هرچی

 می فکر!بود آسون خیلی فرارمون.بود حاضر چیز بعد،همه روز صبح

 سیمین.نبود طور این اما بزارم سر پشت رو سخت ی پروسه باید کردم

 اگه و بمونم بیمارستان تو هم دیگه روز چند نیازه که گفت امیر به اول

 راحت امیر،خیلی رفتن از بعد.بربخورم مشکل به ممکنه بشم مرخص

 به و شدیم آسانسور سوار سیمین با همراه و پوشیدم رو هام لباس

 که اش خونه به مستقیم و شدیم ماشینش سوار هم بعد.رفتیم پارکینگ
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 نزدیکی همه این از.رفتیم داشت فاصله بیمارستان با خیابون دوتا فقط

 میای؟ ماشین با روز هر:گفتم و شدم متعجب اش خونه و بیمارستان

 .آوردمش کنیم فرار بود قرار چون امروز بابا نه_

 ؟ گفتی چی ات خانواده به...راستی_

 .امه خونه مهمون دوستم وقتی چند گفتم_

 نپرسیدن؟ ازت چیزی و_

 .نه_

 رو حقیقت که بزنم حدس تونستم می.نداشتم موردش در خوبی حس

 تونستم نمی اما گه می من شدن آروم برای رو ها این و گفته بهشون

 واقعا و.کردم می زندگی مرده آدم یه مثل مدت،باید این فقط.بزنم حرفی

 می زندگی باهاش که مادرش و دخترش دوتا گرچه.بود طور همین هم

 می زده خجالت خودم افکار از گاهی که بودن مهربون قدری به کردن

 خواست،می می چیزی دلم وقت هر و خریدن می برام چیز همه.شدم

 می چی بگم بهشون شدم می مجبور که شدن می پاپی اونقدر و فهمیدن

 و کنن پیدام نتونستن هم روز،هنوز همه این گذشت با...حاال و.خوام

 .خوشحالم اتفاق این بابت چقدر

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۱۶] 

 به و بودم نشسته ها بچه کنار.گذشت هم دیگه آور عذاب روز یک

 پسرم برای سیمین های سولماز،دختر و ساناز که خوشگلی های لباس

 میالدم دایی بود قرار خدایا.زدم می لبخند و کردم می نگاه بودن خریده

 ...حاال و بخره ام بچه برای خوشگل سیسمونی به

 ماه تو من.کنم جلوگیری هام چشم شدن پر از کردم سعی و گرفتم نفسی

 طبق سیمین.کردم می ناراحت یا عصبی رو خودم نباید و بودم آخر
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 براش چیز همه روزها این دونستم می من و بود بیمارستان تو معمول

 چقدر این و بود کشیده وسط هم رو پلیس پای امیر آخه شده تر سخت

 اما.شده سختی همه این متحمل من،سیمین خاطر به که داد می آزارم

 یه با چیز همه و اومد می دنیا به بچه دیگه ماه یک نبود؛ ای چاره

 همین!تموم و کردیم می توافقی طالق یه هم بعد.شد می تموم آزمایش

 جوانی های روز تو که ای عاشقانه و رویایی زندگی ساده،اون قدر

 می ای دیگه همسر اون...بعدها.رسید می پایان به داشتم رو آرزوش

 می شانس اگه تازه.موندیم می تنها دنیا آخر تا باید پسرم و من و گرفت

 که شد نمی این پیگیر و شد نمی محق هم بچه مورد در امیر و آوردم

 .بگیره من از رو اون حضانت

 نکنم،یکدفعه فکر چیزی به اومدم می تا.همیشه بودم جوری همین

 به لعنت.رفتم می جاها خیلی تا و رفت می در دستم از افکارم افسار

 .هام زجر ی همه شده که لعنتی افکار این

 عجله با سولماز.زنن می در دارن نفهمیدم که بودم فکر تو اونقدر

 زنه؟ می زنگ اینجوری داره که کیه:گفت و ایستاد

 و بود گذاشته زنگ روی رو بود،دستش در پشت که کسی هم واقعا و

 سر از بعد سولماز و گرفتم تشویش و استرس.داشت نمی بر دست

 چادر.انداخت سمتم به چادری ساناز و پرید آیفون سمت به چادر کردن

 و کرد باز رو در سولماز.کردم نگاه در به و کشیدم سرم روی رو

 !مامانه:گفت

 کنه؟ می اینجوری که شده چی:گفتم تعجب با و کشیدم راحتی نفس

 کنه خدا.مادر دونم نمی:گفت و گذاشت قلبش روی رو دستش مادرش

 .باشه نیفتاده بدی اتفاق

 و انداخت داخل رو خودش سیمین و شد باز شدت با در یکدفعه

 !ریحانه...ریحانه:گفت
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 شده؟ چی:گفتم و کردم نگاهش ترس با

 اگه.اینجا میاد داره پر توپ با هم االن!منی ی خونه فهمیده شوهرت_

 ...ب و کنی فرار االن تونی می بخوای

 رو دستش اینکه بدون و گذاشت زنگ روی رو دستش یکی دوباره

 رو ساناز دست و کردم نگاه در به وحشت با.زد زنگ...برداره

 نگاه در به ترس با.کرد نگاه مادرش به و داد فشار رو دستم.گرفتم

 .کنم مجسم رو امیر دادهای تونستم می هم االن حتی و کردم

 مامان؟ کنم چیکار:گفت و کرد نگاه مادرش به سیمین

 !کن باز رو در:گفت خانم حاج

 جا همان بیا ریحانه:گفت که کردم نگاه خانم حاج به ترس و وحشت با

 و بزن رو هات حرف و بایست همیشه برای یکبار.کنیم تمومش

 .کن تمومش

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۱۶] 

 !ریحانه:گفت سیمین

 در:لرزید می صدام هم باز اما بمونم آروم کردم سعی و گرفتم نفسی

 .سیمین کن باز رو

 زنگ ی دهنده آزار صدای هم هنوز و و ک نگاهم ثانیه چند سیمین

 .بود اعصابم روی

 .بپوش چیزی یه برو سولماز:گفت و زد رو در سیمین باالخره

 ساناز دست و گرفتم تر محکم رو چادرم.برگشت زود و رفت سولماز

 رسید،یکی در پشت که همین و رفت در سمت به سیمین.نکردم رها رو

 علم قد در جلوی و کرد باز رو در سیمین.کرد زدن در به شروع
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 فریاد و چرخوند خونه تو رو نگاهش در پشت از امیر.کرد

 ؟ کجاست کجاست؟ریحانه:زد

 .جاست همین!محترم آقای آروم:گفت و برد باال رو دستش سیمین

 می دادی؟نابودت فراریش مدت این تمام که بودی بود؟تو تو کار پس_

 تا کنار برو.خانم کنار برو!رو فساد ی خونه این رو،هم تو هم.کنم

 .نرفته در دوباره

 بند پشت.داد تکون تاسف ی نشونه به رو سرش و رفت کنار سیمین

 .شدن خونه وارد امیر،همه

 ...هرز عوضی ی زنیکه:زد فریاد و اومد جلو امیر

 .کنم سکوت تونستم نمی نیاوردم؛دیگه طاقت

 تمام که خوابوندم مردی صورت رو محکمی سیلی و بردم باال رو دستم

 حرکت این با همه های چشم.داد می زجر عشق،بهم جای به مدت این

 اشکی قطره.کرد نگاهم بهت با ثانیه چند هم امیر خود و شد درشت

 از بیشتر نذار.کن تمومش دیگه...امیر:گفتم و شد روان ام گونه روی

 .بشم متنفر ازت این

 دستای با خودم...ریحانه شو خفه:زد فریاد و برد باال رو صداش دوباره

 .کنم می خراب سرتون روی رو فساد ی خونه این و کشمت می خودم

 ببند رو دهنت:بردم باال رو صدام بار،من اولین برای بار این

 ی خونه.شناسمت نمی دیگه کنم می فکر دارم که ببند رو دهنت...امیر

 خوای می دیگه چقدر!فساد ی خونه عضو بگی بهم مونده همین فساد؟

 دروغ خانواده ی همه به مدت این تمام بگی؟تو دروغ خودت و همه به

 .گفتی

 و برگشتم کردن می نظاره فقط و بودن ایستاده که همه سمت به

 گناهکار من...نیستم ناپاک من.دروغه گفته بهتون امیر که چی هر:گفتم

 .نشدم مرتکب گناهی هیچ پرستیم،من می که خدا همون به...نیستم
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 نمی دیگه...امیر:گفتم پر های کسم همون با و برگشتم امیر سمت به

 !خوامت نمی شدم؛دیگه خسته ازت شناسمت،دیگه

 برای و شده خسته گفتم؛ازم دیدید:گفت و زد خنده زیر ها دیوونه مثل

 .کرد خیانت بهم همین

 .نکردم خیانت من:زدم فریاد

 این پس.کرد پرتاب سمتم به عکس تا چند و برد جیبش به رو دستش

 عکس آره.بدونن مقصر رو من همه شده باعث که هاییه عکس همون

 شد باعث که هایی عکس.داشت خیانت از نشون که بودن من از هایی

 آره.بگیرن ما از رو نگاهشون مردها و بشینه پیشونیم روی شرم عرق

 دروغی...هم فاصله همین از.نبودن واقعی اما داشتن وجود ها عکس

 اونا خودش هم شاید.بود کرده باورشون امیر و بود مشخص بودنشون

 .بود ساخته رو

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۱۶] 

 خیانت بهت من اصال باشه:گفتم و خندیدم دیوونه یه مثل.زدم خنده زیر

 خواستی می رو همین.داشتم رابطه دیگه مردهای با تو جز اصال!کردم

 شدی؟ شدی؟شنیدی،راحت راحت حاال بشنوی؟

 و برداشتم رو ها عکس از یکی شدم خم.کرد نگاهم بهت با هم خودش

 بهت بگم دروغ به یکبار فقط کردی؟ درست رو اینا همین برای:گفتم

 زن یه خاطر به و درمیونه کسی پای بدی؟نکنه طالقم تا کردم خیانت

 این دیگه ولی بده طالقم بخوام؟باشه طالق که دادی عذابم همه این دیگه

 .کن تموم رو مسخره نمایش

 نه؟ مگه میگی پرت و چرت داری و شدی دیوونه:گفت تعجب با

 رو خودت که میگم رو چیزهایی دارم نه:گفتم و انداختم باال ای شونه

 رو ها عکس این کاش ای کار،اما خیانت من باشه.بشنوی تا کشتی
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 خودت آخه.نباشه مضحک اینقدر تا کردی می درست تر واقعی

 کنه،بدنش می خیانت داره و داره رو من ی چهره که زنی این!بگو

 کاش منم؟ای این.داره بزرگی گرفتگی ماه چه ببین رو کمرش!سیاهه

 نمی اینقدر اونوقت.بخوره من به که کردی می انتخاب رو زنی بدن

 شناختن می که رو منی و کردن باور رو اینا ام خانواده چرا که سوختم

 و گیرم می طالق من بگیرم؟باشه طالق خواستی می.نکردن باور

 و گیرم می ازت رو ام بچه حضانت ولی.بخشم می هم رو ام مهریه

 زنی اون تا رم می من باشه.کنم نمی نگاه هم رو سرم پشت و رم می

 و رم می من.باشی داشته رو کردی کار همه این خاطرش به که رو

 .کردم می زندگی باهاشون که داشته وجود ای خانواده کنم می فراموش

 شد می تر بزرگ لحظه هر که بغضی با و شد جاری هام اشک

 می فراموش رو آورد سرم بال همه اون که رو عشقی و رم می:گفتم

 می رها هم رو داییم و کنم می فراموش رو ام بچه پدر و رم می.کنم

 رو عاشقشی که زنی برو پس کنم می زندگی ام بچه با تنها من.کنم

 بی که کنم می ثابت همه به...خدا خداوندی رفتن،به از قبل ولی.بیار

 پدر تو کنم می ثابت همه به آزمایش یه اومد،با دنیا به که بچه.گناهم

 .امی بچه

 زنی با دم نمی اجازه باشه من ی بچه اون اگه:گفت و گرفت رو دستم

 .کنه زندگی تو مثل

 کردم؟ چیکار من من؟مگه مثل زنی_

 .کردی خیانت تو_

 .نکردم خیانت من_

 !نگو دروغ و شو خفه_

 آدم ادای همه جلوی و نزنم دم و بشم خفه باید چقدر شم؟دیگه خفه_

 داد خوام می.امیر شم خفه خوام نمی دربیارم؟دیگه رو خوشبخت های
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 بدونن همه خوام می.آوردی سرم بالهایی چه بگم دنیا ی همه به و بزنم

 به و داشتی شک من به تو...سال دو این تمام.آوردی من سر بالیی چه

 تمام تو.کردی خراب رو هردومون زندگی مسخره شک همین خاطر

 ات مسخره شک با رو باشیم خوشبخت تونستیم می که سالهایی اون

 و حرف هر جلوی که شدم؟منی گناهکار من حاال اونوقت.کردی خراب

 شدم؟ گناهکار اومدم می کوتاه کتکت

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۱۶] 

 می فکر این به مدت تمام من!میالدم دایی:گفتم و برگشتم میالد سمت به

 اعتماد بهش که امیری دونستی نمی اما ایستی می من پشت تو که کردم

 میگه بهش و زنه می سیلی عزیزت ی خواهرزاده صورت داری،به

 و زانو باالی وجب یه مانتو یه به کی هرزه؟ میگه زنش به کی.هرزه

 دعوا.شد هم بدتر کم خودنمایی؟کم و بازی قرتی میگه ریمل و رژ یه

 .فحش پشت فحش...سیلی پشت سیلی...دعوا پشت

 و نداشتم کردن می نگاهم تاثر با که همه به توجهی و زدم خنده زیر

 گفتم می من بعدش:کردم می خالی دل ی عقده و گفتم می.گفتم می فقط

 گفتم می من و کرد می بارونم فحش و زد می سیلی من به.ببخشید

 زندگیم تونم می اینجوری کردم می فکر چرا؟چون دونید می.ببخشید

 امیر.میشه درست ریحانه.میشه درست کردم می فکر.کنم حفظ رو

 دوباره.کنه می تمومش و کنه نمی شک بهت دیگه.میشه درست دوباره

 واهی امید این با سال دو.گرده برمی عاشقانه زندگی همون به چیز همه

 .نشد اما خریدم جون رو ها سختی همه و کردم زندگی

 نگفتی؟ چیزی ما به چرا بود طور این اگه...ریحانه نگو دروغ_

 می گفتم؟چی می شما به:گفتم و زدم پوزخند و برگشتم میالد سمت به

 به گفتم؟باید می باید چی نپرسیدی زندگیم از کلمه یه که تویی گفتم؟به

 نپرسید ازم یکبار و مادرمه داشت ادعا که خانم حاج گفتم؟به می شما
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 ازم و خواهرمه میگه که سمیه گفتم؟به می چی نه یا کنه می اذیتم امیر

 زیادت اعتماد با که تو خود گفتم؟به می چی نپرسیده زندگیم درمورد

 یک و هزار که عزیزم داداش به گفتم؟یا می بودم بسته رو هات چشم

 به امیر که هایی دروغ اون ی همه شنیدن از بعد و آورد سرم بال

 گفتم؟ می کرد رهام بود،دوباره داده خوردش

 و کن باز رو هات چشم...امیر:گفتم و برگشتم امیر سمت به دوباره

 و شدی عوض تو!ام ریحانه همون فقط من.نیستم هرزه زن یه من.ببین

 تو.خوامت نمی دیگه امیر.شناسمت نمی دیگه که کردی تغییر قدری به

 آسیب من به تو.کردی رهام داشتم نیاز بهت که هایی روز تو دقیقا

 من امیر.بودی محق هم باز بعدش و زدی آسیب خودت ی بچه زدی،به

 می که خوام می رو مردی من...من.خوام نمی رو تو دیگه

 و زد شبش خواب از خاطرم به که خوام می رد امیری من.شناسمش

 مونده تنها خیابون گوشهای خراب ماشین یه تو که دختری دنبال اومد

 برام و کرد پر برام رو خالیم یخچال که خوام می رو امیری من.بود

 می رو مردی من.نمونم زده سرما و گرسنه این از بیشتر تا کرد خرید

 .رفت قم تا تنها،باهاش دختر یه ی گرفته دل خاطر به که خوام

 ادامه و زدم زل هاش چشم به پر های چشم با و ایستادم امیر جلوی

 که امیری.شکاک امیر این نه.خوام می رو عاشق امیر من...امیر:دادم

 کرد رهام داشتم نیاز بهش که ماهی یه تو و داد فحش بهم و زد رو من

 .خوام نمی رو

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۱۶] 

 روز اون یادته امیر:دادم ادامه.لرزید نگاهش و شد جاری هام اشک

 زدی،من کتک رو من که روز همون.خونه اومدم کیک جعبه یه آخر،با

 می پدر داری که بگم بهت خواستم می من.میشم مادر دارم فهمیدم

 همه و شی می خوشحال شدنت پدر خبر شنیدن از کردم می فکر.شی
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 دچار تو محمد حضور.و اتفاق اون خاطر به اما.شه می درست چیز

 مدت این تمام چرا دونی می.آوردی سرم رو بال اون و شدی سوتفاهم

 می.امیر ترسم می ازت شدم؟چون پنهان گوشه یه و گرفتم فاصله ازت

 ام بچه جون از تا رفتم من.بیاری ام بچه و من سر بالیی هم باز ترسم

 و زدی آسیب بهمون تو چون رفتم من.کنم محافظت شوهرم مقابل در

 دونی می.داشتم نیاز بهت که هایی روز تو دقیقا اونم کردی رهام بعد

 ی همه و برادرم...مادرت...باشه؟تو کنارم شوهرم داشتم نیاز چقدر

 می دنبالم داشتی چرا...حاال و کردن رها رو من همه اما.امون خانواده

 و متنفری من از که داری؟تو برنمی من سر از دست دیگه گشتی؟چرا

 باشی شده دیگه یکی عاشق هم شاید و کردم خیانت بهت کنی می فکر

 تمومش کنم می داری؟خواهش برنمی من سر از دست چرا پس

 دیگه بدم،تو من که حاال...زمین روی آدم بدترین من اصال باشه.کن

 زدن آسیب با اومدی باز و بری می لذت من آزار از هم شاید.کن رهام

 .بدی آزار رو من ام بچه و من به

 متنفرم ازت من.بزنم آسیب بچه اون یا تو به خوام نمی من_

 پای.نده جلوه بده آدم رو من و باش نداشته خامی خیال هیچ اما...درست

 آدم تا کنم می بدتر برابر هزار باشه الزم اگه.نیست میون در کسی هیچ

 مظلوم اینجوری بعد و کنی می خیانت که هستی تویی من مشکل.بشی

 .کنی می نمایی

 االن حتی...شدم می دیوونه داشتم عصبانیت شدت از و زدم خنده زیر

 به رو فکرم.داشت ادامه اش مسخره های حرف و نبود بردار دست هم

 که هنوزم.داری برنمی دست و محقی هنوزه که هم هنوز:آوردم زبون

 گیرم می بد،طالق من اصال باشه.بزنی آسیب من به خوای می هنوزه

 .میرم و

 .کنی می غلط تو_
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 بدی؟ زجرم داری قصد پس:زدم فریاد یکدفعه و زدم خنده زیر دوباره

 زندگی کنارت خوام نمی دیگه...کنم تحملت تونم نمی دیگه

 .زنی می...بهم...رو حالم...دیگه.کنم

 شد،نفسم می بیشتر لحظه هر و پیچید می شکمم تو که دردی با

 کل تو سردی عرق و گرفتم رو بود ایستاده کنارم که سیمین دست.برید

 .نشست تنم

 ؟ ریحانه شد چی:گفت و فشرد رو دستم سیمین

 ...آی...آی...سیمین_

 و داشت نگهم سختی به سیمین.کردم سقوط زمین روی سیمین با همراه

 .ابوالفضل یا:زد فریاد

 هوا به جیغم و شد پاره یکدفعه آبم کیسه.شد می بیشتر و بیشتر دردم

 به داره بچه...بیاد اورژانس بزن زنگ سولماز:زد فریاد سیمین.رفت

 .میاد دنیا

 .مونده ماه یک مامان:گفت نگرانی با ساناز

 برو بدو.عصبیه فشار خاطر به...دونم می:زد فریاد عصبی سیمین

 .بیار رو ریحانه و من های لباس

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۱۷] 

 با امیر.زد زنگ اورژانس به سولماز و آورد رو هامون لباس ساناز

 یکدفعه؟ شد چی:گفت و زد زانو نگرانی

 تا کنار برو...آقا کنار برو:گفت و کرد نگاهش عصبانیت با سیمین

 .نکشیدم لجن به رو وجودت و خودت و نشدم عصبی

 رو من خیال،دست بی سیمین و زد زل سیمین به باز دهن با امیر

 چیزی باش.آروم...باش آروم...عزیزم جان ریحانه:گفت و گرفت
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 آفرین.بکشی عمیق نفس هم سر پشت و نکشی جیغ کن سعی.نیست

 .باش آروم آفرین دختر

 بار چند.داشتم زیادی خیلی درد اما بدم گوش هاش حرف به کردم سعی

 همراه.اومد اورژانس باالخره اینکه نت گذشت دقیقه چند و کشیدم نفس

 .شدیم زایمان اتاق وارد و رفتیم بیمارستان به سیمین با

 :امیرحسین

 بهم خشم از پر های چشم با بار این که بقیه لرزید،همراه می که دلی با

 و بود هاش حرف پی افکارم تمام.رفتیم بیمارستان به کردن می نگاه

 هم باز همین برای کنم آش.قل بود سخت اما درسته چقدر که دیدم می

 فکرم توی صدای از حقیقت دادم نمی اجازه و بودم بسته رو هام چشم

 کنه می بازی فیلم داره ریحانه کردم می فکر من.بزنه فریاد تر بلند

 .گناهکارم خودم دونستم می هم قلبم ته که درحالی

 رو سرم کبک یه مثل.درسته کردم می فکر اما بود ای مسخره افکار

 می مقصر رو ریحانه فقط و دیدم نمی هیچی و بودم کرده برف زیر

 اون آیا کردم می فکر این به من و بود زایمان اتاق تو ریحانه.دونستم

 نه؟ یا منه خون بچه،از

 بود خصمانه هاشون نگاه و بودن کرده باور رو ریحانه محمد و میالد

 گوشم بزرگم تیکه کرد،االن نمی آروم رو اونا دوی هر راحله اگه و

 چیزی که همین و بکشن رو من داشتن حق موقع اون اونا گرچه.بود

 چنین میالد اگه.بودن کرده بزرگواری خیلی حاال تا بودم نگفته بهم

 .آوردم نمی طاقت من کرد،خود می راحله با کاری

 ساعت یک.بودن خودشون حال تو همه و داد نمی دلداریم کس هیچ

 اون گردن رو ها تقصیر از نیمی که دکتر همون باالخره تا کشید طول

 خدا رو تو دکتر:گفت و رفت سمتش به محمد.بیرون اومد دونستم می

 چطوره؟ ریحانه حال بگو
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 بی االن فقط خوبه جان ریحانه نباشید نگران:گفت و زد لبخندی دکتر

 .شده هوش

 ده باید اما خوبه فعال هم پسرتون حال و:گفت و کرد نگاه من به دکتر

 ؟ نیست سوالی.بشه تشکیل هاش ریه تا بمونه دستگاه تو روز

 ان دی آزمایش خوام می چرا:گفتم و رفتم جلو که بودم احمق هم باز

 دیگه؟ میشه.بدم ای

 .بله_

 .ببری دست جواب تو ممکنه.بدیم آزمایش اینجا خوام نمی_

 می کجا تا واقعا:گفت و داد تکون تاسف ی نشونه به رو سرش دکتر

 سنگ یه سمت ری می داری مستقیم نداره بری؟اشکال جلو خوای

 برگشت برای پلی چیه؟دیگه دونی می ولی.توش میری کله با و بزرگ

 مدت این چجوری ریحانه بیچاره.برات متاسفم.حسین امیر آقا نگذاشتی

 کرده؟ تحملت

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۱۷] 

 خواستم می اما دونستم می کسی هر از بهتر خودم بود اون با حق

 ربطی تو به:گفتم همین برای.باشه من حرف،حرف که باشه جوری

 .نداره

 اینجا از االن همین و شو ساکت.شو ساکت امیر:گفت عصبی بابا حاج

 باورت بودی پسرم چون که شم می متنفر خودم از دیدنت با چون برو

 چجوری حاال.بستم بودی کرده که تغییراتی روی رو هام چشم و کردم

 و محمد پیش رو سرم باید چجوری کنم؟حاال نگاه ریحانه چشم تو باید

 رو ات خانواده و پدرت،مادرت کارهات با تو امیر کنم؟ بلند میالد

 بچه و بشه مرخص که ریحانه.نیستی من پسر دیگه تو.کردی شرمنده

 .گیرم می ازت رو طالقش بگیره،خودم جون که
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 بهت چیزهایی چنین پدرت که بود سخت.کردن نگاه باال به بهت با همه

 بودی،یهو دیده که دروغینی های چیز ی همه یکدفعه بود سخت.بگه

 سخت خیلی.بکشه رخت به رو خودش واقعیت و بشکنه و بخوره ترک

 و بیای خودت آخر،به تلنگر و محکم ی ضربه این با یکدفعه که بود

 !همیشه از تر گیج شاید.بشی تر گیج

 :ریحانه

 کسی تنها و بودم خصوصی اتاق یه تو.کردم باز درد با رو.هام چشم

 چی ام بچه...بچه:گفتم درد یا و گرفتن نفسی.بود بود،سیمین کنارم که

 شد؟

 نگران عزیزم سالم:گفت و کرد نگاه هام چشم به و زد لبخندی سیمین

 .خوبه خوب پسرت حال.نباش

 .بیارش برو کجاست؟سیمین پس_

 نگاهش نگرانی با و کرد ترس از پر رو کشید،دلم که آهی

 ریه و اومده دنیا به زودتر ماه یه پسرت...پسرت جان ریحانه:کردم

 و بشه کامل تا بمونه دستگاه تو روز ده باید.نشده تشکیل کامل هاش

 .خونه بری باهاش تونی می بعدش

 خونه؟ خونه؟کدوم:شد سرازیر اشکم همزمان و زدم پوزخندی

 !خودمون ی خونه_

 می نگاه.دیدمش و برگشتم زد رو حرف این که امیر سمت به بهت با

 .لرزید می صداش و انداخت می پایین دزدید،سر

 بعد و کردم صبر لحظه چند.شد خارج اتاق از سیمین و گرفتم نفسی

 ای خونه دیگه خودمون؟ما ی خونه:چیدم هم کنار رو مناسب کلمات

 .نداریم

 .کردی ترکش ماهه چهار که ای خونه داریم؛همون خونه یه ما_
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 گوش خودت حرف به فقط من.برنگرد دیگه و برو گفتی خودت تو_

 .دادم

 .برگرد و کن گوش شوهرت حرف هم،به بار این_

 مردی با خوام نمی دیکه.ببینم خودم ی خونه رو اونجا تونم نمی دیگه_

 حرف و شنوه می حرف دیگه یکی من،از باور جای به که کنم زندگی

 .کنه می باور رو دیگه یکی

 ما زندگی تو که بود یکی!بود درست دومم حدس پس.کرد نگاهم بهت با

 نمی:گفتم و زدم پوزخند دوباره.رسوند اینجا به رو ما و دووند موش

 برو اینجا از.آورد سرم بال همه این که کنم زندگی مردی با خوام

 .ببینمت خوام نمی دیگه...امیر

 همه این از بعد که بود من لعنتی دل و نشست اشک به هاش چشم

 و انداخت پایین رو سرش.لرزید می اون اشکی های چشم بابت ماجرا

 شدن،برمی تر آروم همه وقتی شاید...بعدا.باشی راحت تا رم می:گفت

 اون خاطر به امیدوارم.بدونن همه تا گم می رو چیز همه و گردم

 .باشه مونده سرم پشت باریکی پل یه بچه،هنوز

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۱۷] 

 هام چشم.کرد ترک رو اتاق بزنم ای دیگه حرف بده اجازه اینکه بدون

 به و کردم باز رو هام چشم.اومد پا صدای که دادم فشار هم روی رو

 حجم حاال،چه و بودن کرده رها رو من که کردم نگاه ای خانواده

 .بود نگاهشان توی زیادی پشیمونی

 شنوی حرف یکی از امیر.ریحانه بود تو با حق:گفت که بود بابا حاج

 اون بفهمم دارم دوست خیلی.داد انجام رو کارها این ی همه و داشت

 کم گناهم حجم از کمی بلکه برسم حسابش به خودم تا کیه شخص

 رو من.نبخشی رو ما داری حق هم بکنیم،باز که هم کاری هر ولی.بشه
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 پدرشوهر ی اندازه به نبودم؛حتی پدر یه مثل برات من.دخترم ببخش

 خاطر به رو تو همه ما.ام شرمنده روت از خاطر همین به و نبودم هم

 اما باشم نداشته بخشش لیاقت شاید دونم می.کردیم رها امیر های دروغ

 .ببخش رو ما

 نه:گفتم بغض با.شد سرازیر اشک اینکه تا شد تر پر و پر هام چشم

 کار تا کردم سکوت اونقدر.خودمه تقصیر نیست شما تقصیر بابا حاج

 برای چیزی پس شدید خودتون اشتباه متوجه همه شما.رسید اینجا به

 کاری اون. کرد نابود رو من بابا،پسرت حاج اما نداره وجود بخشش

 حاج. بود محق هم باز بعد و بشه وارد صدمه پسرم و من به که کرد

 من. کنم تحمل دیگه تونم نمی بابا حاج. شه نمی صاف باهاش دلم بابا

 و من اشتباهات خاطر به که ای بچه همون خواد، می رو ام بچه دلم

 بچه من... کنم می خواهش... بابا حاج. نارسه و دستگاهه تو االن امیر

 .خوام می رو ام

 با محمد. کنه پنهان رو هاش اشک نکرد سعی هم بابا حاج حتی دیگه

 ی بچه من و سمتم گرفت رو گوشیش و اومد جلو اشکی های چشم

 محمد از رو گوشی و لرزید دلم. بود دستگاه تو که دیدم رو الغری

. پسرته این... ریحانه کن نگاهش:گفت و زد لبخند محمد. گرفتم

 نه؟ مگه خوشگله

 تصویر یه فقط ات، بچه کردن بغل جای به که بود غریبی حس چه و

 بادومی های چشم. زد می قرمزی به پسرم سفید پوست. باشه سهمت

 های لب و بینی.بود دستگاه زیر لخت، و بود بسته رو کوچیکش

 برو پسرم ی چهره رنگش، مشکی کوچولوی موهای و داشت کوچیکی

 عکس یه فقط اما دیدم می داشتم رو پسرم... غریبانه چه. کرد می کامل

 .بود جون بی

 دارم دوست نه؟ مگه خوشگله: گفتم و چسبیدم رو گوشی دستی دو

 می شیر بهش کی نیست؟ گرسنه... اینجوری شه می سردش. کنم بغلش
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 که کارهاییه اینا... محمد اینجا بیارش کنه؟ می عوض کی رو جاش ده؟

 .بیارید رو ام بچه توروخدا... بده انجام باید مادرش

: گفت و گرفت ازم رو گوشی و اومد جلو اشکی های چشم با سیمین

 گریه نباید که زائو. کردی زایمان تازه تو.نکن گریه دیگه ریحانه بشه

 .کنه

 .خونه دلم دوسال، این تمام ی اندازه به. خونه دلم سیمین_

 رو بچه برمت می شدی، که بیدار دم می قول. ریحانه بخواب یکم_

 باشه؟. ببینی
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 گی؟ می راست: گفتم مظلومیت با و کردم نگاهش

 .دم می قول: گفت و داد تکون رو سرش

 ریحانه بخواب:گفت و بوسید رو پیشونیم و کرد مرتب تنم روی رو پتو

 .جان

 ببینم،بهتر رو بچه بود قرار اگه.بخوابم کردم سعی و بستم رو هام چشم

 .بخوابم بود

 شد،به باز هام چشم که همین. بشم بیدار تا کشید طول چقدر دونم نمی

 مادر:گفتم و کردم نگاه بود مونده کنارم همراه عنوان به که جون مادر

 جون؟

 عزیزم؟ شدی بیدار جانم؟:گفت و کرد نگاهم و پرید جا از

 رو ام بچه برم خوام می بزنید؟ صدا رو سیمین شه می جون مادر_

 .ببینم

 وقتی. عزیزم کن استراحت یکم: گفت و گرفت رو دستم خانم حاج

 .اینجا میارنش بشه بهش شیردادن موقع
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 .شم می دیوونه دارم من. بزنید صداش کنم می خواهش جون مادر_

 اتاق از من، اصرار با اینکه تا کرد پا اون و پا این ثانیه چند جون مادر

 .شد خارج

 مادرشون و کرد می هدایتش سیمین که ویلچری روی بعد، دقیقه چند

 از بعد. رفتیم می ها بچه اتاق سمت به داشت، برمی قدم کنارش

 سرد فضای همون بین از اتاق، چند کنار از عبور و متر چند گذروندن

 رنگی سفید ی پرده با که رسیدیم ای پنجره به شناسنش، می همه که

 دستم های ناخن با و بود زمانی هر از بیشتر قلبم تپش. بود شده پوشیده

 داشتم نگرانی،دوست شدت از. جویدم می رو لبم و کردم می بازی

 مسخره شاید و دیدم می رو ام بچه که بود باری اولین این. بزنم فریاد

 کوچیک ی پنجره همین پشت از بار، اولین رو پسرم بود قرار که بود

 .ببینم

 به پرده، زدن کنار از بعد و شد اتاق وارد در از و رفت کنار سیمین

 .رفت دستگاه یه سمت

 نفسم. بود داخلش پسرم که کشیدم دستگاهی روی رو هراسونم نگاه

 که کوچولو، ی بچه اون.کشیدم شیشه روی رو دستم و شد بریده بریده

 !بود امیر و من پسر بود، خوابیده لخت دستگاه توی

 بود؛ من پسر نحیف، موجود اون خدایا. شد روان ام گونه روی اشکم

 .بود من دنیای ی همه بود، من عزیز

 چقدر. کنم بغلش و بردارم رو موانع این داشتم دوست چقدر خدایا

 ساعت. بخونم الالیی گوشش تو و کنم سیرش شیرم از داشتم دوست

 ناعادالنه زندگی چقدر خدایا و. ببوسمش و کنم نگاه اش چهره به ها،

 این تونم نمی من و داره فاصله ازم متر چند فقط پسرم که وقتی است

 رو مدت این کن کمکم کنم می خواهش خدایا... خدایا. بکنم رو کارها

 شکمم توی رو کوچولو موجود اون ماه هست که منی. بیارم دوام

 .بیارم دوام رو روز چند این دوری بتونم تا بده صبر بهم حاال داشتم،
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 باید بریم بیا. جان ریحانه بسه: گفت و گرفت رو دستم خانم حاج

 .کنی استراحت

 نه؟ مگه خوشگله خیلی جون مادر: گفتم بغض با

 .خوشگله خیلی عزیزم آره_

 نه؟ مگه امیره شبیه_

 .رفته احمقش پدر به. رفته پدرش به... آره_
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 یا دیده رو پسرش کجاست؟ پدرش مادرجون: گفتم و لرزید ام چونه

 اونجا اون که منه تقصیر جون مادر نیست؟ خودش پسر کنه می فکر

 می کی کنم؟ بغلش تونم می کی... مادر برات بمیرم نه؟ مگه خوابیده

 بدم؟ شیر بهت تونم می کی کنم؟ لمست تونم

 پسرم مراقب گی می بهشون جون مادر: گفتم درد با و گرفتم نفسی

 و کنه بغل رو پسرش تونه نمی مادرش که بگی بهشون شه می باشن؟

 که باشه ام بچه به حواسشون بگی بهشون شه می. باشه مراقبش

 نشه؟ سردش

 اینجوری. دخترم نکن گریه ریحانه بسه: گفت و کشید آهی جون مادر

 .شم می شرمنده این از بیشتر

 اتاق از. کشید رو پرده و اومد شد،جلو من بد حال متوجه که سیمین

 .بریم بیا. ریحانه بسه:گفت و شد خارج

 .بمونم اینجا خوام می من... خوام نمی_

 می راحت و شه می تموم دیگه روز ده. عزیزم کن صبر ریحانه_

 بغل رو بچه تونی می بخوای که چقدر هر اونوقت. خونه بری تونی

 .کنی
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 کاری هر. افتاد راه اتاق سمت به و ایستاد ویلچر پشت دوباره سیمین

 و بود بد خیلی حالم. کنم کنترل رو هام اشک تونستم نمی کردم می

 .کنم بغل رو ام بچه که خواست می دلم فقط. شدم می دیوونه داشتم

 می اصرار بقیه چقدر هر. کشیدم دراز تخت روی و رفتم اتاق به

 بود گفته سیمین. نشستم می و کردم می مخالفت من بخوابم، که کردن

 سیمین باالخره. بمونم منتظر خواستم می پس میاره برام رو پسرم که

 تر تند من قلب و شد خارج اتاق از دید، که رو من سرسختی همه این

 استرس. زدم می صدا رو خدا لب زیر و بودم دوخته چشم در به. تپید

 یه سیمین و شد باز در باالخره،. جویدم می رو لبم هم باز و داشتم

 و پتو عالمه یه بین توش کوچولوم ی بچه که آورد رو کوچولو تخت

 .بود خواب و بود شده پیچیده مالفه

 سیمین. کرد بلند رو من تخت جون مادر و خوابوند رو تخت سیمین

 که کرد کمکم جون، مادر. گذاشت بغلم توی آروم و برداشت رو بچه

 پر و کردم حس رو آرومش مک اولین و بذارم دهنش توی رو ام سینه

 داشت و بود من بغل تو حاال کوچولوم پسر خدایا. مادری حس از شدم

 کوچکش و نرم صورت روی رو چپم دست.کرد می تغذیه من شیر از

 انگشت دور رو دستش. بوسیدم رو رنگش مشکی نرم موهای و کشیدم

 و خورد می شیر امان، بی هم هنوز.فشرد محکم و کرد حلقه ام اشاره

 .مادری حس از شدم می پر هم باز من و کرد؛ می سیر رو خودش

 .شکرت...خدایا...شکرت خدایا...شکرت خدایا

 ی لحظه بهترین لحظه، این. نبود کافی کردم می شکر هم بار هزار

 بود، شوهرم و ام بچه پدر که مردی خالی جای گرچه. بود من زندگی

 نکنه تا نکنم فکر بهش کردم می سعی من و اومد می چشم به حسابی

 باز اتفاق، و ماجرا همه این وجود با که بودم احمق. نشم غمگین هم باز

 خواست؟ می رو شوهرم دلم لحظه این هم
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 همسرش لحظه این در که داره آرزو زنی هر اما بودم احمق من آره

 خیره اشون بچه به هم با و باشه کنارش همسرش.ببینه کنارش رو

 .خواستم می رو چیزی چنین امروز من و.بشن

 و بوسیدم رو پیشونیش دوباره.شد سیر اینکه تا خورد شیر کمی

 مدت اگه ریحانه:گفت و اومد جلو سیمین که کردم بغلش محکمتر

 داری دوست تو.ببینه آسیب ممکنه بمونه دستگاه از بیرون زیادی

 بشه؟ مریض پسرت

 کنارم خوام می.دارم دوستش من آخه:گفتم مظلومیت با و کردم نگاهش

 .باشه

 .میارمش دوباره.عزیزم دونم می_

 کردم لعنت دلم تو رو امیر و خودم هم باز و کندم دل پسرم از سختی با

 .بیفته وضعی چنین به پسرمون شدیم باعث که

 خیلی دلم.بردم پتو زیر رو سرم و سپردم سیمین های دست به رو بچه

 .شدم اینطوری چرا دونستم نمی و بود گرفته

 به من زندگی تو روز ده این اما راحته خیلی روز ده گذشت همه برای

 می زندگی بود کنارم پسرم که لحظاتی فقط.کشید طول قرن ده ی اندازه

 می ازم همه.کرد نمی آروم رو من کوتاه،دل زمان مدت این اما کردم

 رو امیر پسر م اش اومد نمی دلم اما کنم انتخاب براش اسمی خواستن

 انگیز بر سوال همه برای تعلل این و کنم انتخاب اون با مشورت بدون

 هر میالد و گفتم،محمد نی اگه چون نداشتم براش جوابی که سوالی.بود

 .گذاشتن نمی زنده رو من دو

 اعصابی جنگ دوباره خونه؟و کدوم اما.شد خونه به رفتن وقت باالخره

 داشت اصرار میالد.گرفت شکل خانواده محیط تو موضوع این سر

 رسیدگی به ریحانه گفت می خانم حاج و برم اش خونه به همراهش
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 و کنن پرستاری ازم تونن می راحت خودشون ی خونه و داره نیاز

 پای ده نمی اجازه گفت می زنان فریاد و شد می عصبی که بود محمد

 از یکی پیروزی بدون جنگ این و.بشه باز خانم حاج ی خونه به من

 بشه؟ تموم نیست قرار آیا کردم می فکر داشتم.و داشت ادامه ها مدعی

 که بدن رضایت شدن ناچار بابا،بقیه حاج و امیرعلی دخالت با باالخره

 تا اونجا بیان که بودن کرده عهد هردو گرچه.برم بابا حاج ی خونه به

 زدن کتکش یکم میالد و محمد بودم شنیده.بشه نزدیک من به امیر مبادا

 ذره اون حال این با.کشیدم می خجالت خانم حاج روی از همین برای و

 .بود مراقبم مادر یه مثل و نبود ناراحت من از ای

 پسرم کنار مدت تمام و بود نیفتاده مهمی اتفاق هیچ.گذشت روز چند

 جمع از و کردم بغلش.کرد گریه که بودم نشسته جمع تو روز اون.بودم

 زدن حرف به دادن،شروع شیر با همرزمان.رفتم اتاق به و شدم خارج

 نباش نگران.ها کنی گریه چطوره؟نبینم من خوشگل پسر:کردم باهاش

 مطمئنم نداره،اما دوست رو من اون که درسته.پیشت میاد باالخره بابا

 می و شده،میاد که هم تو خاطر به.داره دوست خیلی رو تو

 بابا.نکن گریه دیگه اما شده تنگ بابا برای دلت دونم پسرم،می.بینتت

 .میاد باالخره
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 سر گریه دوباره و زد زل بهم مظلومیت با رنگش طوسی های چشم با

 سری که شکمت عزیزم؟ شده چی پسرم دلم جان:گفتم و بوسیدمش.داد

 زنی؟ می غر چرا پس شد

 و دادم تابش آغوشم تو.در صدای با شد مساوی بیشترش ی گریه

 بله؟:گفتم
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 می گریه چرا شده چی:گفت و آورد داخل در الی از رو سرش راحله

 کنه؟

 .کنه می درد شکمش کنم فکر نیست چیزی_

 بیرون؟ نمیای...چیزه.شدم نگران باشه_

 نگرانی؟ که شده چیزی:گفتم تعجب با

 ...فقط هیچی نه نه_

 چی؟ فقط:گفتم و کردم ریز رو هام چشم

 !اومده امیر...ریحانه_

 پسرم کوچیک تن دور تر محکم دستم ناخودآگاه و شد درشت هام چشم

 چه؟ من به...من: گفتم و شد جمع هم تو تنم.شد حلقه

 .ببینه رو بچه و تو اومده:گفت تعجب با

 چی؟ بزنه آسیب ما به اگه:گفتم و کردم نگاه پسرم ی چهره به

 !شوهرت...امیره اون_

 االن خوام نمی من راحله:گفتم و کردم حلقه بچه دور رو دستم عصبی

 .ببینمش تونم نمی.ببینمش

 یه باید شما درضمن.نکرده بغل رو پسرش تاحاال چی؟اون تهش_

 .بگیرید قاطعانه تصمیم

 طعم حاال تا که کشیدم پسرم روی رو نگاهم هم باز و کردم نگاهش

 رو من میشه:رفتن،گفتم و موندن بین مردد.نچشیده رو پدرش آغوش

 .بیام دیگه دقیقه چند بزاری؟شاید تنها

 .باشه:گفت باالخره و کرد نگاهم ثانیه چند

 کنم؟برم،نرم؟ چیکار خدایا
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 برای که چیزی یا خودت ی خواسته انتخاب بین!سختی دوراهی چه

 که کنه می رو کاری همیشه و دلرحمه مادرا دل چقدر و.بهتره ات بچه

 مادر بفهمی تونی نمی نشی مادر تا گفتن راست.بهتره اش بچه برای

 و.نه مادر اما بشی سنگ گفتن راست.چی یعنی مادری عشق و بودن

 و کثیف های لباس اول.بود مادر یه ی شایسته که کردم انتخابی من

 آبی کوچولوی کاله یه و کمرنگ آبی سرهمی یه با رو پسرم نوزادی

 دستمال با رو صورتش روی خشکیده شیر هم بعد.کردم عوض

 رو کوچولوش،پسرم های جوراب پوشوندن با و کردم پاک مرطوب

 و داد آزار خیلی رو مادرش که پدری.کردم آماده پدرش با دیدار برای

 من ی بچه هنوز امیر ها این تمام با.کشوند مرگ پای تا رو اون حتی

 .دید می رو اون باید ام بچه خاطر من،به فرزند پدر و.بود

 شدت از همه.شدم خارج اتاق از و کردم بغل رو ام بچه و شدم بلند

 از استرس و کالفگی که خورد امیری به من نگاه و ایستادن نگرانی

 عرق و کرد می خم دزدید،سر می هم،نگاه باز و.بارید می روش و سر

 .داشت شرم

 بود برگشته قبلی امیر آره.شناختن می همه که بود امیری همون این آره

 .دیر خیلی...اما

 جمع توی اگه.بود عصبانیت و خشم از پر میالد و محمد نگاه

 نشون امیر کبود صورت گرچه.کشتن می رو امیر بودم نبودیم،مطمئن

 ها،از این ی همه با.بودن اومده در خجالتش از بار یک قبال داد می

 که شدم دلگیر بلکه نشدم خوشحال امیر کبود و زخمی ی چهره دیدن

 .رسید اینجا به چرا
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 که امیر مقابل و رفتم جلو آروم.نشنید خودم جز کسی رو زیرلبیم سالم

 .ایستادم بود زده گره قالی های گل به رو نگاهش
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 رو سرش حاال که انداختم امیر به هم نگاه یه و کردم نگاه ام بچه به

 نموندن دل به حسرت خاطر به و گرفتم نفسی.بود کشیده هم تر پایین

 .گرفتم پدرش سمت به رو.پسرم،اون

 ی اشاره سر نگاهی،با نیم حتی بدون من و کرد نگاهم بهت با امیر

 گرفت ازم رو لرزید،بچه می که هایی دست با.کردم پسرم به کوچیکی

 .فشرد آغوشش تو و

 اتفاق از مدت،بعد همه این بعد امیر چرا!خدا من زندگی بود دلگیر چه

 یه مثل من زندگی ببینه؟چرا رو پسرش حاال ماجرا،باید عالمه به افتادن

 افتاد؟ می اتفاق یه لحظه،باید هر و نبود عادی زندگی

 هیچ بار،بدن اولین برای که کردم نگاه امیری به و ایستادم جا همون

 پسرش سینه روی رو سرش و چکید اشک هاش چشم از غروری ذره

 که من های چشم و زد چنگ دلم امیر،به های شونه لرزیدن.گذاشت

 .شد پر هم میالد های چشم هیچی،حتی

 و تو به که من به لعنت:گفت و کرد نگاه پسرش صورت به امیر

 من به لعنت.اتفاقاتم این ی همه باعث که من به لعنت.زدم آسیب مادرت

 جهنم تو و مادرت و خودم برای رو خودم،زندگی های دست با که

 .کردم خراب رو زندگیمون که من به لعنت.کردم

 پر همیشه که صدایی چطور که شنیدم من فقط و بود کم خیلی صداش

 .لرزید می طور بود،این صالبت از

 گذاشتی؟ براش اسمی چه:گفت و کرد نگاهم

 !بگی تو بودم منتظر:گفتم و کردم نگاه پسرم به فقط

 با.شد روان اش گونه روی اشک درشت قطرات و لرزید نگاهش

 .ندارم رو اسم انتخاب لیاقت من:گفت صدا همون

 .کنه انتخاب براش پدرش دارم دوست_
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 همه که نبود مهم برام.بزاره اسم براش امیر داشتم دوست هم واقعا و

 پسردار اگه داشتم دوست همیشه من.کردن می خطاب احمق رو من

 .بزاره اسم براش شدم،پدرش

 !محمدصادق:گفت و بوسید رو بچه پیشونی امیر

 .محمدصادق:کردم تکرار و نشست لبم روی لبخند

 می دل به خبری که بود خاص اسم یه من،این نظر از.داشتم دوستش

 .نشست

 بگید؟ اذان گوشش تو شه می بابا حاج:گفتم و کردم بابا حاج به رو

 امیر های دست از رو محمدصادق بابا حاج.بود شده پر همه های چشم

 به رو محمد دوباره و شد بلند همه صلوات صدای.گفت اذان و گرفت

 .دادن امیر

 :حسین امیر

 چه ببینم رو بچه بده اجازه ریحانه نداشتم انتظار.بود سخت باورش

 همیشه ریحانه.بزارم براش هم اسم حتی و کنم بغلش اینکه به برسه

 چنین که بودم لیاقت بی خیلی من و.مهربون و العاده بود،فوق همین

 .دادم دست از رو شخصی

 چیزی پسرم اسم حاال شد نمی باورم و بودم محمدصادق اسم عاشق

 بود عجیبی حس چه و بود من آغوش تو.دارم دوستش خیلی که باشه

 می فرار زیادی مسئولیت بار لحظه،زیر یک در و.شدن پدر حس

 .اسمته کنار پدر بغل حاال و گیری
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 هم باز اما بودم احمق و مسئولیت بی پدر یه گرچه.بودم پدر حاال من

 خون و گوشت از که ای بچه گرفتن آغوش در حس.بودم پدر

 .هاست آسمان در پرواز خودته،مثل

 به رو محمد سریع و شدم هل.افتاد گریه به بچه که بودم خودم حال تو

 ازم رو محمد آرامش با ریحانه.گرفتم بود ایستاده که ریحانه سمت

 .مامان جانم:گفت نشست می که درحالی و گرفت

 آروم محمد.داد ماساژ رو کمرش و خوابوند شکم به رو محمد ریحانه

 مبل روی.نشست لبم روی کمرنگی لبخند من و نکرد گریه دیگه و شد

 کجا از حاال.رفتم فرو فکر به و بردم فرو گریبان در سر و نشستم

 باشه؟ درست که بگم کجا کنم؟از شروع

 همه و ایستاد ریحانه که بگم باید چی دونستم نمی و بودم رفته خودم تو

 .ایستادن پاش به همزمان

 ریحانه؟ کجا:گفت سریع راحله

 .بخوابونم رو محمد رم می_

 .برمش می من بده_

 با مشکلی هیچ.نشستم اینجا الکی انگار.برم خوام می هم خودم نه_

 .شه نمی حل سکوت

 .زنم می حرف...بشین:گفتم و دادم جرئت خودم به

 من دهان به و نشستن همه.نشست باالخره و کرد صبر ثانیه چند ریحانه

 :کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس.دوختن چشم

 زن یه با تازه که بودم مردی من.نداره گفتن ما خوشبختی روزهای_

 عادی زنم روی شدن غیرتی گاهی گاهی،فقط و بود کرده ازدواج زیبا

 و داد می گوش که کرد می حس رو بودن عادی این هم ریحانه.بود

 و شد باز ما زندگی تو دشمن یه پای اینکه تا.کرد نمی لج وقت هیچ
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 که مردی.بزاره پا ما زندگی به کامل اون شدم باعث حماقتم من،با

 .بود شد،بهنام من چشمان کوری باعث

 ممکن) و(چی) مثل کلماتی با که جمع تعجب و بهت به توجه بی

 :دادم ادامه حرفم شد،به می نمایان(نیست

 خاطر به و دیدم رو ریحانه لباس وقتی.بود موقع اون ما دعوای اولین_

 روز چند.شدم غیرتی داشت چشم ریحانه به گذشته در بهنام اینکه

 از.کرد عصبانیم که گفت چیزهایی بهم و اومد شرکت به بعد،بهنام

 و شدم قبل از تر حساس من.کرد غیرتی رو من و زد حرف زیبایی

 و بود گرفته دستش رو من خواب رگ بهنام.کردم محدود رو ریحانه

 کور من و داشت برمی من،قدم زندگی نابودی قصد با.اومد می جلو

 دادم نمی اجازه و دادم می گوش گفت می چی هر کم کم.دیدم نمی

 کاستش و کم.بپوشه باز و تنگ خیلی های لباس یا بره بیرون ریحانه

 لعنتی دشمن یه خاطر یه که شدم ای دیوونه مرد من کم نیست،کم مهم

 کرد بیشتر رو حمالتش کم کم بهنام.بست خودش زندگی نابودی به کمر

 تاثیر از اما کردم نمی باور.کنه می خیانت بهم داره ریحانه گفت بهم و

 و ها دعوا و شد باورم کم کم اما.گرفتم می خونه تو دعوا هاش حرف

 نمی هیچی که بود خانم قدری به ریحانه اما شدن بدتر و بدتر ها فحش

 .بود مشترکمون زندگی حفظ فکر به فقط و گفت
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 کاش ای.گفتی می همه به کاش ای:گفتم و کردم نگاهش و کشیدم آهی

 کاش.شد می باز هام چشم تا ایستادی می جلوم اونقدر ها موقع همون

 آتیش به رو خودم زندگی خودم های دست با که داشتم عقل اونقدر

 تمام به وحشی محمد،به ورود با که قدری به.بودم احمق من اما نکشم

 و.کرد تبدیل یقین به رو من شد،شک ما داستان وارد که محمد.شدم معنا

 یه که بهنامی.بود بهنام کرد می اضافه هیزم من خشم آتش به که کسی
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 بیشتر ومن داد می نشون من به و بود کردن درست الکی عکس سری

 کتک با رو دلیم دق و نیاوردم آخر،دوام روز اون باالخره.سوختم می

 زندگی وارد کوچولو یه دونستم نمی که درحالی.کردم خالی زدنت

 جلوش باید من و کرده فرار که گفت رفتی،بهنام وقتی.شده ما ی دونفره

 تا گشتم تونستم جا هر هم خر،باز گوش به حلقه غالم یه مثل.بگیرم رو

 خودم به گفت زدی،میشه که هایی حرف اون با آخر روز اما.کنم پیدات

 ازت و پیشت اومدم.زد بهم رو خالص تیر بابا حاج شماتت و اومدم

 خودم زندگی من.ترسید دلم متنفری ازم گفتی وقتی اما برگردی خواستم

 ایستاده در پشت.نداشتم حقی هیچ دیگه تقریبا و بودم کرده نابود رو

 داشتم و کنی می قراری بی پسرمون برای چطور شنیدم می و بودم

 رسوند اینجا به رو ما زندگی که کسی گرفتم تصمیم.شدم می دیوونه

 رو اش یقه و رفتم بهنام شرکت به مستقیم جا همون از.ببرم بین از رو

 کردی؟تمام چیکار فهمیدی تازه:گفت و زد پوزخند.زدم کتکش و گرفتم

 احمق اونقدر اما بیای خودت به که بودم لحظه این منتظر سال دو این

 تونستم که جایی تا منم.کنی می چیکار داری فهمیدی نمی که بودی

 احمق آدم این گیر که ریحانه بیچاره.کردم خراب رو تو زندگی

 .چالق دست داده رو سرخ سیب خدا.افتاده

 رو کار این چرا.کشمت می خودم عوضی شو خفه:زدم فریاد عصبی

 کردی؟

 مکیدن با که دزدید عده یه شما.متنفرم ات خانواده و تو از چرا؟چون_

 چی هر از.کشید می آب هم جانماز تازه و رسیدید اینجا به مردم خون

 چنین عمرم آخر تا خورم می قسم.متنفرم است زاده حاجی و حاجی

 .کنم نابود رو هایی خانواده

 .نیستن دزد ما ی خانواده.ببند رو دهنت_

 ترشه؟ من ماست میگه بقالی کدوم_
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 می که خدایی همون به.نکردم خورد رو هات دندون تا ببند رو دهنت_

 که جوری همون بسوزه آتیش تو زندگیت کنه خدا.سپارمت می پرستم

 .کردی خراب رو ما زندگی

 نکشید روز دو به.کنم صورتش ی روانه مشت یه حتی نداشت لیاقت

 خدا چوب میگن.سوختن اش خانواده و خودش و گرفت آتیش اش خونه

 رو کرد که کاری تقاص اون.همینه نداره دوا بخوره اگه نداره صدا

 بدم پس تاوان هم اینا از بیشتر خیلی باید من دونم می.داد پس اینجوری

 .باد خودم بر لعنت که کردم خورم.نیست باکی اما
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 خاطر به رو ریحانه که نیستم اینجا االن:گفتم و گرفتم نفسی دوباره

 خوام می ازش فقط.برگرده زندگی اون به کنم مجبور محمدصادق

 نمی و زیادیه خیلی درخواست.کنم جبران تا بده فرصت بهم دیگه یکبار

 می ازت اما بودم تقصیر بی که بگم بهتون ها حرف این گفتن با خوام

 آدم دیگه میدم قول.بده فرصت بهم دیگه یکبار فقط...ریحانه خوام

 یه میشه.نشه تکرار ها اتفاق اون از کدوم هیچ دیگه میدم قول.بشم

 بدی؟ من به دیگه فرصت

 اتاق به و شد بلند جا از ریحانه و دوختن چشم ریحانه به همه

 .ببینم برم رفت؟بزار چرا:گفت تعجب با راحله!رفت

 .باشه تنها بزار:گفت و بست رو هاش چشم میالد

 ...میالد اما:گفت عصبانیت با محمد

 بودی ناراضی و شنیدی رو ریحانه جواب وقت هر:گفت میالد

 عصبی رو خودت الکی پس نیست معلوم هیچی فعال.کن اعتراض

 .نکن

 کنه؟ زندگی ریحانه با دوباره بدی اجازه خوای می تو نکنه_
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 صبر فعال هم تو.کنم راهنمایی و شماتت رو ریحانه تونم می فقط من_

 .کن

 .شد باز اتاق ار باالخره اینکه تا گذشت دقیقه چند

 :ریحانه

 من.دوختم چشم بهش و گذاشتم تخت روی رو پسرم و شدم اتاق وارد

 می و گرفتم می کردم؟طالق می چیکار باید حاال و داشتم راه تا چند

 گشتم؟ برمی زندگی اون به یا رفتم؟

 رفتم،پسرم می اگه.گرفتم تصمیم مادر عنوان به دوباره و کشیدم آهی

 این دوباره نه؟شاید مگه موند می خانواده و خونه یه دل یه حسرت

 چی؟ اونوقت افتاد می اتفاق

 می تر عصبی رو من محمد ی گریه صدای و بودم شده عصبی

 .سختی دوراهی چه خدایا.کرد

 پیچیدم پتو تو رو محمد و پوشیدم رو هام بود؟لباس ذهن از دور انتخابم

 نیم و شدم خارج اتاق از.برداشتم هم رو هام لباس حاوی ساک و

 به مستقیم و کردم نگاه کردن می نگاهم نگرانی با که همه به نگاهی

 ساک بهت با.ایستادم منتظر و گرفتم سمتش رو ساک.رفتم امیر سمت

 کنی می کار چی:گفت و پرید جا از محمد.کرد سکوت و گرفت رو

 میری؟ ریحانه؟کجا

 !ام خونه:کردم فوت بیرون زدم که حرفی با همزمان رو نفسم

 داری؟ هم ای خونه تو ات؟مگه خونه:گفت و پرید جا از میالد

 امیر؟ بریم.دارم خونه من آره:گفتم و گرفتم نفسی

 عصبی محمد.شد پر اشک از لحظه هر و شد درشت امیر های چشم

 با دوباره بزارم بیشتر رو من ی جنازه رو از مگه:گفت و اومد جلو

 ...زارم نمی من.کنی زندگی مرد این
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 معنی چه مخالفتت دونی زاری؟می نمی:گفتم و کردم قطع رو حرفش

 میده؟ ای

 .بده آزارت اون زارم نمی دیگه معلومه:گفت و زد خنده زیر

 من پسر باالسر پدر ی سایه دی نمی اجازه تو که اینه معنیش نه_

 دلش رو داشتن بابا حسرت و بگه بابا من پسر زاری نمی تو یعنی.باشه

 کنه حس رو پدر کمبود زندگیش تو همیشه میشی باعث تو یعنی.بمونه

 کدوممون کنار هفته این که بشه باالخون آالخون ها هفته آخر و

 .خوای می رو این تو.بمونه
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 دل عزیز برای رو این تو:دادم ادامه که کردن نگاه من به تعجب با همه

 خوای؟ می من

 رو زندگیت حاضری بچه اون خاطر به فقط یعنی ریحانه:گفت محمد

 .دم نمی اجازه کنی؟من خراب

 کس هر.نداری رو من زندگی تو دخالت حق محمد،تو نزن حرف_

 برادر شخص اون اگه حتی.طرفه من با بزنه آسیب من پسر به بخواد

 حرف اگه حاال.بشه طالق ی بچه پسرم دم نمی اجازه من.باشه من

 .بریم ما شد تموم هاتون

 بیفتی؟ راه خوای نمی:گفتم و کردم نگاه امیر ی چهره به

 .ریحانه نکن خراب رو خودت زندگی:گفت میالد

 مورد در داشتم آرزو روزایی یه:گفتم و برگشتم سمتش به آرامش با

 پایین رو سرت موقع اون.کنی نظر اظهار و کنی کمکم مشکالتم

 که دونم می من بار این.میاد سرم داره بالیی که نفهمیدی و انداختی

 پیش ها ماجرا اون ی همه دوباره ممکنه دونم می بیفته ممکنه اتفاقی
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 اما پدری تو چون کنی درکم دارم توقع تو از میالد.نیست مهم اما بیاد

 من زندگی تو دیگه میالد،محمد.بفهمه رو من االن حال تونه نمی محمد

 نبوده،از کس هیچ حاال تا.بودم مرگ پرتگاه لبه اگه حتی نکنید دخالت

 .باشه کسی ندارم دوست هم بعد به حالت

 همه به آروم خداحافظ یه و افتادم راه خروج در سمت به امیر از جلوتر

 .افتاد راه دنبالم سریع و اومد خودش به امیر.گفتم

 :امیرحسین

 همه جلوی و کرد رو کار این محمدصادق خاطر به فقط دونستم می

 متنفر ازم و باشه نداشته دوست دیگه رو من داشت حق.ایستاد

 حاال و کردم خراب رو خودم زندگی خودم،من از بودم دلگیر.باشه

 قرار پام جلو راه یه کاش کردم؟ای می درست رو چیز همه باید چطور

 .گرفت می

 می نگاه جلو بغل،به به بچه که ریحانه به و کردم روشن رو ماشین

 حق و قهره هم هنوز که دونستم می و انداختم نگاهی نیم کرد

 .نبخشه حاالها حاال رو من داشت حق.داشت

 آروم دلم هنوز گرچه.کردم سکوت ریحانه سکوت خاطر به رو راه کل

 .کنم صحبت ریحانه با ها ساعت خواست می دلم و بود نشده

 باش مراقبش:گفت و سپرد من به رو محمد رسیدیم،ریحانه که خونه به

 .بیام تا

 .چشم: گفتم کشیده و زدم لبخند

 ریحانه و نشستم مبل روی و کردم بغل بود خواب هنوز که رو محمد

 داشتم دوستش چقدر.دوختم چشم خوشگلم پسر به.شد خواب اتاق وارد

 تو االن که بود سخت باورش هم باز و دادم می براش جونمم.خدایا

 بشم فدات من الهی: کردم باهاش زدن حرف به شروع.باشه من آغوش

 و بمونی تنها زارم نمی دیگه.محمدم دارم دوستت خیلی.خوشگلم پسر
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 چشم روی رو مادرت و تو و شه نمی دیوونه بابا دیگه.بشی مریض

 .خوشگلم پسر شد تموم بد روزهای دیگه.زاره می هاش

 داره محمد جان ریحانه:گفتم و کردم هل هم باز.افتاد گریه به یکدفعه

 .کنه می گریه

 اتاق به و گرفت ازم رو بچه و اومد بیرون راحتی های لباس با ریحانه

 .رفت
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 قدم بار چند.برگشتم مونده قدم چند.رفتم خواب اتاق سمت به و ایستادم

 حرف باهاش چی؟باید تهش.برم اتاق به گرفتم تصمیم باالخره تا زدم

 .قهره حد چه تا ببینم و بزنم

 نشسته تخت در،روی به پشت که ریحانه به و کردم باز رو باز نیمه در

 .جان ریحانه:گفتم و کردم نگاه کرد می پوشک رو محمد داشت و بود

 می چیکار اینجا:گرفت موضع و کرد اخم سریع و برگشت سمتم به

 کنی؟

 چی؟:گفتم تعجب با

 .محمده و من اتاق اینجا.بیرون برو:گفت و کرد اشاره در به

 چی؟ یعنی:گفتم و شد پررنگ اخمم

 طالق دادگاه منتظر و میرم خونه این از همیشه برای میری،یا یا_

 آقا کن گوش خوب بره،پس پیش خوب چیز همه خوای می اگه.میشم

 .میشه حاکم جا این تو جدید قوانین سری یه امروز از!امیرحسین

 قوانینی؟ چه:گفتم و کردم نگاهش منتظر

 برای اتاق این.شی نمی جا این وارد زدن در بدون امروز،دیگه از_

 نمی دست بهم ابدا و اصال.بخوابی دیگه جا یه باید تو پس پسرمه و من
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 نمی دلم.شنوم نمی ای گالیه هیچ نرسم کردن درست غذا به ممکنه.زنی

 جمع رو حواست پس بشم کالم هم و چشم تو چشم باهات زیاد خواد

 تقاضای ازم و شی نمی نزدیک بهم وجه هیچ تر،به مهم همه از.کن

 مشکلی.میرم و زارم می و میشم عصبی اونوقت چون کنی نمی رابطه

 نداری؟ که

 سنگدل همه این بابت بود گرفته بغضم اما بودم مرد.بود گرفته بغضم

 جدیدی قوانین و شینه نمی ساکت ریحانه دونستم می گرچه.ریحانه شدن

 یکدفعه:گفتم و دادم قورت رو بغضم.سختی این به نه اما داشت خواهیم

 .بمیر برو امیر بگو

 سر باال سایه یه و شی می من ی خونه هم کنی؛فقط انتخاب تونی می_

 شناسنامه؟ رو طالق مهر با مرد یه پسرم،یا

 .رحمی بی خیلی_

 اسم رحم،پس بی من باشه.رحمی بی گی می اینا به دونستم ا ،نمی_

 بزارم؟ باید چی رو کردی تو که کارهایی

 نگاهش و شد پر هام چشم خندیدم،همزمان و انداختم پایین رو سرم

 تو جوری هر.کنم می قبول رو هات شرط ی همه قبوله:گفتم و کردم

 به رو غرورم و من شدی،اینکه راضی.کنیم می زندگی بخوای

 کرد؟ کردی،راضیت

 .خودته کارهای عواقب اینا ی همه.بیفته اتفاقات این خواستم نمی من_

 کردم خودم معروف قول به.رسوند اینجا به رو من خودم کارهای آره_

 .باد خودم بر لعنت که

 .بیرون بری تونی می حاال_

 .خانومم دارم دوستت.اینجایی که خوشحالم:گفتم و چکید اشکم
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 می محکم باید امروز از.کردم پاک رو اشکم و شدم خارج اتاق از

 می صاف باهام دلش که کردم می محبت بهش اونقدر و ایستادم

 مشترک دیوار به رو خودم و کشیدم دراز کناری اتاق تخت روی.شد

 بود می قبل مثل چیز همه هنوز کاش ای:گفتم و چسبوندم اتاق دوتا

 رو کارها شد،خیلی می اگه.برگشت گذشته به شد می کاش ای.ریحانه

 که خوبه هم باز.نرسونم اینجا به رو خودمون تا کردم نمی

 .شکرت خدایا.اینجایی
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 اون یهمه مقابل در. ببینم رو زنم و پسر روز هر تونستم می حداقل

 این پشت ریحانه اینکه فکر با. بود زیاد سرم از هم ها همین گناهان،

 .برد خوابم خوابه، دیوار

 در به ضربه چند. ایستادم اتاق در پشت و شدم بعد،بیدار روز صبح

 .سرکار برم باید دی؟ می رو من های لباس ریحانه،: گفتم و زدم

 .بردار برو اینجام من: شد بلند آشپزخونه توی از صداش

 زدم عطر هم بعد. پوشیدم رو هام لباس و شدم اتاق وارد و گفتم چشمی

 صبحانه برام ریحانه. شدم خارج اتاق از و کردم شونه رو موهام و

 و نشستم میز پشت و زدم لبخند. ریخت می چای داشت و بود چیده

 .نکنه درد دستت خانم سالم: گفتم

 برم من: گفت و گذاشت میز روی رو چای بزنه حرفی اینکه بدون

 .بدم شیر رو محمد

 !راستی: گفتم بره اینکه از قبل

 چیه؟: گفت و برگشت سمتم به
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 مشکلی اسمش با که تو. بگیرم شناسنامه محمد برای برم خوام می_

 نداری؟

 .گفتم می زودتر داشتم اگه_

 کنی؟ اش ختنه بریش می کی راستی. باشه_

 و داشت زردی هم بیمارستان تو. ام بچه نداره جون فعال دونم نمی_

 یه و کنم می صحبت مادرشون با بگیره چون یکم حاال. شد تر ضعیف

 .برمش می روز

 .میشه اذیت کمتر اینجوری بهتر، زودتر هرچه_

 .هست حواسم خودم_

 .نمونید تنها میام زود شب من_

 تنها دیگه محمد وجود با االن منی؟ بودن تنها نگران حاال تا کی از_

 .ندارم نیاز هم ای دیگه کس به و نیستم

 بی زبون با داشت. نزدم دم و سوختم واقعا ریحانه حرف این با سوختم،

 حق اینکه با خدایا. نباشم چشمش جلوی و نیام که گفت می زبونی

 به و کشیدم آهی. بود سخت واقعا اما بیاره، سرم بالیی نوع همه داشت

 دیگه میاری قلبم سر بالیی چه بدونی اگه: گفتم و دادم تکیه صندلی

 .دادی ینم ادامه

 سرم بالیی چه قبال بدونی اگه: گفت پوزخند با و برگشت سمتم به

 .زدی نمی حرف راحت اینقدر آوردی

 .کردم نابود رو خوبم زندگی که من به لعنت. من به لعنت_

 !امیر آقا دیره پشیمونی برای دیگه_

 نفسی. شد خارج آشپزخونه از بگم چیزی هم باز بده اجازه اینکه بدون

 مربوط مدارک هم بعد. کشیدم سر و برداشتم رو چای استکان و گرفتم

 خارج خونه از و برداشتم رو محمد ی شناسنامه کارهای و شرکت
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 رو ای کنایه و زبون زخم نوع هر شد، می صاف دلش وقتی تا. شدم

 .شد می صاف دلش کاش ای فقط. کردم می تحمل

 اینم:گفتم و گذاشتم منشی میز روی رو شیرینی و شدم شرکت وارد

 .رحمانی خانم بدید همه به! شدنم پدر شیرینی

 .باشه خیر قدمش انشاهلل. مهندس آقای باشه مبارک: گفت و زد لبخند

 درست ریحانه رو من ی رابطه خواستم خدا از و گفتم انشاهلل دل ته از

 جان حسین سالم: گفت من دیدن با و شد خارج اتاق از امیرعلی.بشه

 رسیدی؟ کی

 کارهای درگیر شد دیر ببخشید. رسیدم االن همین داداش، سالم_

 .بودم محمد شناسنامه
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 بیا دقیقه یه راستی. سالمتی به: گفت و برداشت شیرینی یه و اومد جلو

 .دارم کارت

 رو هاش سوال انبوه حجم تونستم می هم نرفته و رفتم اتاق به همراهش

 خبرا؟ چه: گفت سریع شد، بسته سرم پشت که در. بزنم حدس

 !داداشت بیچارگی خبر هیچی: گفتم و کشیدم آهی

 مگه؟ شد چی نکنه، خدا_

 حرف باهام نشو نزدیکم بدونم چه. گذاشت قانون عالمه یه رسیدیم تا_

 !نشو چشم تو چشم من با نزن

 .رفت شدی بیچاره بگو_

 .شدم بیچاره گفتم که من_

 چی؟ حاال_
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 شما بلکه تا گم می تو به دارم رو اینا من: گفتم و انداختم باال ای شونه

 کمک تو از هم دفعه اون. بزارید پام جلوی حلی راه یه ها تر بزرگ

 کنم می خواهش هم حاال. بردی خونه به رو من که بودی تو و خواستم

 .بزار پام جلوی راهی یه

 .نداری راهی هیچ_

 ...جز به: داد ادامه کت کردم نگاهش ناامیدی با

 چی؟ جز به: گفتم و گرفتم رو حرفش دنبال سریع

 محبت به االن ریحانه آبجی. داداش محبته مشکالت ی همه حل راه_

 بهش. کنه باور رو تو عشق دوباره تا داره نیاز صادقانه و خالصانه

. کردی بدی حقش در خیلی تو. بشه درست چیز همه تا کن محبت

 تو حاالها حاال داره حق. برام نیست کمتر نباشه راحله از بیشتر ریحانه

 .نبخشه رو

 .سخته خیلی... اما داداش دونم می: گفتم و زدم لبخند

 .کنی تحمل باید مردی، تو: گفت و گذاشت ام شونه روی رو دستش

 تلنبار هم رو کارها وقته خیلی برم، من: گفتم و دادم تکون زد سرم

 .شده

 .باشه_

 و ریخته بهم افکاری با. رفتم خودم اتاق به و شدم خارج اتاق از

 .کردم کارهام دادن انجام به شروع مشوش،

 :ریحانه

 کنم صبر که بودم مردد. بود آماده شام و بود شده شب هشت ساعت

 خاطر به که قوانین همون خاطر به یا بخوریم غذا باهم و بیاد امیر

 کنم؟ اذیتش و بخورم رو غذا گذاشتم، انتقام
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 به بچه و خوردم رو شامم.کنم اذیتش داشتم دوست اینقدر چرا دونم نمی

 .نشستم مبل روی بغل،

 با. شد وارد امیر و شد باز در که دادم می شیر محمد به داشتم تازه

 چشم شد، متوجه که امیر. رفتم اتاق به و شدم بلند جا از سریع دیدنش

. رفت خودش اتاق به بکنه، سالم حتی اینکه بدون و نشست غم به هاش

 بود رفته خواب به تازه و بود شده سیر که رو محمد و بستم رو در

 خونگی های لباس با امیر. رفتم بیرون خودم و خوابوندم تخت روی

 می من اما کرد می نگاه تلوزیون به ظاهرا و بود نشسته مبل روی

 هم باز و گفتم لبی زیر سالم. فکره تو االن دونستم می و شناختمش

 .اومدی زود چه: کردم خالی دل عقده

 دلم. عزیزم سالم: گفت باالخره و کرد سکوت ثانیه مد و پرید جا از

 سریع و بمونم شرکت بیشتر نتونستم که شد این بود شده تنگ براتون

 خوابید؟ محمد. خونه اومدم

 هرگز های حرف: گفتم و زدم پوزخندی آخرش پرسش به توجه بدون

 .زنی می نزده
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 اومدم، خودم به چون شاید: گفت و گرفت نفسی و بست رو هاش چشم

 .شدم خودم چون شاید

 بخشش دنبال چون هم شاید: زدم زخم هم باز و انداختم باال ای شونه

 .خودته دست زندگیت افسار بدی نشون دوستت به تا منی

 .نیست من دوست عوضی اون: زد فریاد و ایستاد و شد عصبی یکدفعه

 زبونم جلوی نتونستم هم باز اما ترسیدم هم یکم و شد درشت هام چشم

 قدری به بودی نزدیک بهش خیلی قبال! جدید حرفای هم باز: بگیرم رو
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 می باور رو اون  های حرف و ندادی گوش رو زنت های حرف که

 .کردی

 خونه تو وجودت خوشحالی نکن زهر کنم می خواهش: گفت التماس با

 !رو

 ...خوشحالی: کردم تکرار خودم با لب زیر و زدم پوزخند دوباره

 خوشحالی؟ واقعا: گفتم بلند

 و بگه تمام صداقت با داشتم دوست. بشنوم رو حقیقت داشتم دوست

 یه وجودش ی همه و صداش هاش، چشم.شنیدم رو حقیقت هم واقعا

 .نداره اندازه که اونقدر خیلی،: گفت چیز

 نکرد؟ باور شد می مگه رو شد گفته صداقت با که چیزی. کردم باور

 بی. بکشه عذاب بیشتر دادم اجازه و نشکستم رو خودم حال این با

 .باش خوش پس: گفتم و گرفتم ملتمسش های چشم از رو نگاهم تفاوت

 گونه و کردم نگاه اش چهره به. نشستم محمد کنار و رفتم اتاق سمت به

 .کردم نوازش رو نرمش ی

 :امیرحسین

 به و نشست لبم روی لبخند. برگشت بود بیدار که محمد با بعد دقیقه چند

 بغلم؟ بدیش شه.می ریحانه. بابایی سالم: گفتم و کردم نگاه قشنگم پسر

 ی گونه اما کنه قبول بحث و ها حرف اون از بعد نداشتم انتظار

 از و زیرکانه خیلی. سپرد من های دست به رو اون و بوسید رو.محمد

 پسرم ی گونه سمت به رو سرم ریحانه های چشم جلوی عمد، روی

 .بوسیدم رو بود بوسیده ریحانه که ای نقطه همون دقیقا و بردم

 منظورم متوجه که فهمیدم نشست پیشونیش روی که غلیظی اخم از

 هیچ که من چیه؟: گفتم و انداختم باال رو ام شونه و زدم لبخندی. شده

 کنی؟ می اخم چرا پس نکردم نقض رو قوانینت از کدوم
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 .خدا به پررویی خیلی: گفت و رفت بهم ای غره چشم

 بار چند و خندیدم بلند تنگش خلق به توجه بدون و رفت آشپزخونه به

 حرص بیشتر و بینه می دونستم می. بوسیدم رو محمد ی گونه دیگه

 از رو من تونست نمی اون رو، عصبانیتش داشتم دوست اما خوره می

 .کنه منع پسرم ی گونه بوسیدن و خندیدن

 نگاهم رنگش طوسی خوشگل های چشم با و بود بیدار بغلم تو محمد

 .کرد می

 چشم محمد که بود طوسی چشم شما فامیل تو کسی ریحانه: گفتم بلند

 شده؟ طوسی

 میشه عوض رنگش که می جون مادر نه: داد جواب آشپزخونه توی از

 عوض و شیره رنگ گفت می کنم می فکر گفت؟ می چی. مرور به

 .شه می

 شه؟ می مگه وا: گفتم تعجب با

 .است آماده غذا بیا. آره انگار دونم نمی_

 دیدن با ولی رفتم آشپزخونه به و کردم جا جابه رو محمد و زدم لبخند

 .خوابید بادم میز، روی بشقاب یه
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 عزیزم: گفتم و کردم حفظ رو لبم روی لبخند. باشم آروم کردم سعی

 .گذاشتی می بشقاب دوتا باید

 .خوردم شام من: گفت عادی خیلی و گرفت بغلم از رو محمد

 و کردم نگاهش تعجب با لحظه چند. گفتم دروغ نشدم شوکه بگم اگه

 سفره هم قراره من اینکه خاطر به یا خوردی شام واقعا: گفتم باالخره

 گفتی؟ دروغ بشم ات
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 دروغ و بیفتم گناه به بخوام خاطرت به که برام مهمی کنی می فکر_

 هست؟ مشکلی. خوردم غذا آره بگم؟

 می عادت بهش کم کم باید که بود چیزی این و بود شده رحم بی ریحانه

 شب نیمه تا گذشته در که رو ای ریحانه بود سخت خیلی گرچه. کردم

 رو ای ریحانه و کنم فراموش رو موند می من مناظر و خورد نمی شام

 می عادت باید اما بود سخت. نیستم مهم ای ذره براش که باشم داشته

 .کردم

 .بخورم شام باهات تا میام زودتر پس: گفتم و زدم زبون رو لبم

 خنگ اینقدر که تو: گفت حرص با و افتاد راه خروج در سمت به

 زدی؟ خنگی به رو خودت یا نفهمیدی. نبودی

 باید که بود ای ریحانه این آره. شد مشت هام دست و بستم رو هام چشم

 تلنبار های حرف دلم، ته از حال این با. آوردم می دست به رو دلش

 که متنفری ازم اینقدر دونستم می باید. باشه: آوردم زبون به رو شده

 اش همه نداره؛ اشکال... به برسه چه بشی کالم هم باهام نیستی حاضر

 و بشه کالم هم باهام میاد عارش زنم حتی اینکه. خودمه کارهای تاوان

 که نجسم و کثیف اونقدر! داری حق. نخوره من به انگشتش که مواظبه

. ندم عذابت تا میام دیرتر بعد به این از. داری حق کمتره؛ اینم از لیاقتم

 .محمدصادقه و تو پیش وجودم کل روز مدت تمام که هرچند

 داری خیلی چیه: گفت عصبانیت با و کرد نگاه هام چشم به عصبی

 می حرف به سال دو اون تمام باید بودم؛ احمق من. کنی می گالیه

 ی همه وجود با. میاری سرم به چی داری فهموندم می بهت و اومدم

 .نداری هم کردن گالیه حق تو اتفاقات، اون

 .توئه با حق گفتم که من باش، آروم: گفتم و بردم باال رو هام دست

 در محکم و شد خارج آشپزخونه از سریع. بدم ادامه تا نایستاد دیگه

 بشه بهتر حالم تا ایستادم لحظه چند و کشیدم آهی. کوبید بهم رو اتاق
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 که بود غذایی غذا، این بود، که هرچی. برگشتم میز سمت به هم بعد

 .بگذرم ازش تونستم نمی و بود پخته ریحانه

 به شروع و ریختم برنج روی خورشت کمی و نشستم صندلی روی

 ی مزه تغییر متوجه خوردم، رو اول قاشق که همین. کردم خوردن

 که شد چی پس بودن تر خوشمزه خیلی گذشته در. شدم ریحانه غذاهای

 هم رو سابق ی مزه همون ما مگر نبود بدمزه شده؟ اینجوری االن

 داد؟ نمی رو سابق ی مزه اون دیگه که داشت کم چی غذا یعنی.نداشت

 خوردم،میز که رو غذا.نگرفتم ای نتیجه هیچ اما کردم فکر بهش خیلی

 .نشستم مبل روی تنها، و رفتم پذیرایی به و کردم جمع رو
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 بخشید؟ می رو من ریحانه تا کردم می چیکار باید خدایا بودم، فکر تو

 مدت همین اما محبت، امتحان به بودم کرده شروع تازه که بود درست

 .بود سخت خیلی برام کوتاه

 کمی.رفت آشپزخونه به و شد خارج اتاق از ریحانه که بودم خودم تو

 که همین و گذاشت من جلوی جای یه و برگشت چای سینی یه با بعد

 شه می جان، ریحانه: گفتم و گرفتم رو دستش سریع بره، خواست

 بخوریم؟ چای هم با و بشینی کنارم

 .شه نمی نه: گفت عصبانیت با

 از من نیست؟ انصافی بی کنم؛ می خواهش: گفتم التماس با و ایستادم

 تو رو خودت تو هم حاال و بودم دور محمد و تو از شرکت تو صبح

 کنارم کوتاه ی دقیقه چند حداقل کنم می خواهش. کنی می حبس اتاق

 .برو شد تموم خوردنمون چای که همین اصال. بشین

 تو به نگاهم خوام نمی من شرمنده: گفت و کرد اخم باز و کرد نگاهم

 ...بخو
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 می خواهش... ریحانه کنم می التماس: گفتم وار التماس بیشتر، عجز با

 .دقیقه چند فقط کنم

 باشه: گفت حال، این با. بود پیشونیش روی اخم هم هنوز و کرد نگاهم

 .بشه تموم خوردنمون چای وقتی تا فقط

 رو چای استکان و نشست من به صندلی دورترین روی و گفت رو این

 و نشستم و زدم لبخند. کرد نزدیک لبش به گذشته مثل و برداشت

: گفتم و گرفتم نفسی. داشتم نگه دستم تو و برداشتم رو استکانم

 .اپن رو گذارمش می رفتن از قبل فردا. گرفتم رو محمد ی شناسنامه

 .باشه_

. بزنم زنم با حرفی تونستم نمی من.بود مسخره چه خدایا. کردم سکوت

. کرد می ام کالفه کمی این و رسید نمی ذهنم به صحبتی و حرفی هیچ

 می دلم... جان ریحانه: گشتم مناسب کلمات دنبال هم باز حال این با

 خورم، می قسم. کنم نمی تکرار رو ها کار اون دیگه من بدونی خواد

 نمی تکرار رو کارها اون دیگه من پسرمون جون به خودم، مرگ به

 .کنم

 بشنوم ازش حرفی بلکه دوختم چشم دهنش به و کردم نگاهش منتظر

 . گفت نمی هیچی و بود شده خیره تلوزیون به فقط سکوت، در اما

 بگی؟ چیزی خوای نمی: گفتم و گرفتم نفسی

 !رو هات حرف شنیدم_

 کنی؟ نمی باور_

 کنم؟ باورت باید چرا_

 .داری حق خب: گفتم و کشیدم آهی

 هم باهات ندارم دوست گفتم هم قبال. بگی چیزهایی چنین نیست نیازی_

 .بشم کالم
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 بشه؟ تموم وضع این قراره کی: گفتم و زدم آخر سیم به و شدم عصبی

 زندگی وضعیت این تو هم با اما بمیرم و بمونم تنها حاضرم من ریحانه

 اذیت رو خودم هم بشم تو عذاب باعث هم ندارم دوست ریحانه. نکنیم

 تشکر ازت محمد کنی می فکر. بهتره بشیم جدا وضعیت این با. کنم

 محمد نه دادی؟ ادامه مشترکمون زندگی به وضعیت این با که کنه می

 دادی ادامه رو سرد و تلخ زندگی این که این خاطر به رو تو بارها

 چیز همه نیست قرار اگه بگو، بهم کنم می خواهش. کنه می شماتت

 !کنم تمومش خودم که بهتره بشه، درست
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 های حرف این از چقدر داد می نشون اش شده درشت های چشم

: گفت و کرد اخم و نباخت رو خودش حال این با. شده شوکه ناگهانی

 و صاف چیه؟ ها گیری بهانه این بگیری طالق خوای.می اگه باشه

 یه پای دوستت، از جدا پس. کنم اقدام خودم تا بگو خودم به کنده پوست

 و آشتی این. باشی باهاش من از بعد خوای می که میونه در هم زن

 خودم من باشه. بوده اینا بابا حاج خاطر به حتما هم کشیت منت

 تو. گیرم می گردن هم رو ها تقصیر ی همه و دم می طالق درخواست

 .نپیچ من پای و پر به اینقدر دیگه بکنم، رو کار این خوای می اگه هم

: گفتم درموندگیم ی همه با و کردم بغلش و ایستادم سربه بره، که ایستاد

 خواهش پس زدم درموندگی سر از رو ها حرف این ی همه من ریحانه

 این بدونم، خوام می من! نکن تعبیرشون ای دیگه چیز به کنم می

 هست، اگه نه؟ یا هست شدنش بهتر به امیدی ما، زندگی فعلی وضعیت

 عاشقانه رو محمد هم و تو هم چون کنم می تحمل بشه که هرچی

 و خودم آزار جای به دم می ترجیح نیست، امیدی هم اگه دارم؛ دوست

 این ی ادامه تو برای اگه. نبینیم آزار اینقدر تا بشیم جدا محمد، و تو
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 تا بمیرم حاضرم. تره سخت هم مرگ از من برای آسونه، زندگی

 .برگردیم شاد روزهای اون به دوباره

 :ریحانه

 رو بیچاره لقب بهش من و کوبید می تند هم باز قلبم و بودم بغلش تو

 و تپید می مرد اون برای هم باز اتفاق همه این وجود با که بودم داده

 این چقدر و بودم گرمش آغوش تو. داشت دوستش وجودش ته هم هنوز

 با. بودم شده دلتنگشون چقدر و داشتم دوست رو محبت پر های بغل

 زدن از بعد و زدم پس رو امیر فقط قلبی، احساسات این ی همه وجود

 هیچ ما زنی؟ می حرف زمانی چه از شاد؟ روزهای: گفتم پوزخند، یه

 آینده در نداشتن وجود قبال چون. امیر نداشتیم رو روزهایی چنین وقت

 .نمیان وجود به هم

 ...یعنی پس: گفت و لرزید نگاهش

 نمی سابق مثل چیز همه دیگه یعنی پس: گفتم و دادم تکون رو سرم

 .شه

 بود من قلب هم باز و. کشید این و گرفت ازم رو لرزونش های چشم

 قلب تونی نمی دیگه که تو: گفتم همین برای و بیاره طاقت نتونست که

 آتشین عشق از پر رو ام زده یخ قلب تونستی اگه. کنی زنده رو من

 این ی فاتحه پس. تونی نمی اما شن می زنده روزها اون دوباره بکنی،

 .بده طالقم خوای می اگه و بخون رو زندگی

: گفت که برم که کشیدم رو راهم. کرد نگاهم و گرفت امید برق نگاهش

 چی؟ بیفته اتفاق این اگه چی؟ کردم زنده اگه

 و شدم خر دوباره شاید دونه؟ می کی: گفتم و انداختم باال رو ام شونه

 .زدم پست و بودم عاقل هنوز هم شاید شد، درست چیز همه
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 هم باز باشم، داشته شانس درصد یک اگه حتی: گفت و گرفت رو دستم

 های چشم با و باش منتظر خانم، ریحانه پس. کنم می رو تالشم تمام

 .ببین خودت
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 قلبم و ایستادم در پشت و بستم رو در.رفتم اتاقم به و خوردم رو لبخندم

 هاش، حرف وجود با و داد دوباره شانس امیر به که کردم لعنت رو

 با شدم؟ می جدا ازش باید کردم؟ می باید کار چی. تپه می تند اینجوری

 نمی مناسبی حل راه رو طالق هم باز اتفاقات اون ی همه وجود

 رو خیالم کرد، انکار رو ای دیگه زن وجود هم باز اینکه و. دونستم

 تونستم نمی و بودم زن من دعواها، اون ی همه وجود با. کرد راحت

 .کنم تحمل رو دیگه زن یه وجود

 صادق خودت با: گفتم و کردم نگاه آینه تو خودم به و نشستم تخت روی

 امیر با دوباره داری دوست دونی نمی هم خودت حتی. ریحانه نیستی

 دارم دوست بدونم، کنم فکر گرچه. نه یا برگردی زندگی اون به

 همون دوباره ترسم می. ترسم می هم و دلخورم امیر از هم اما برگردم

 سرش خواست دلش بالیی هر کرد جرئت امیر که بشم ضعیف زن

 وقتی بعد، و بدم ادامه خشن رفتار این به کمی دارم دوست پس. بیاره

 .کنم تمومش دیدم امیر های چشم تو رو پشیمونی

 یه. داشت باز خودم با زدن حرف از رو من محمد ی گریه صدای

 چند که تو گلم؟ پسر شده چی: گفتم و کردم بغلش و برگشتم تخت سمت

 کردی؟ خراب رو جات نکنه. خوردی شیر پیش دقیقه

 خشک دیدن با و انداختم جاش به نگاهی و تخت روی گذاشتمش

 گیره؟ می بهونه چرا پس.خشکه که هم جاش: گفتم متعجب بودنش،



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 شه، نمی آروم دیدم وقتی. کردم رفتن راه به شروع و کردم بغلش

. آورد خودم به رو من اتاق در صدای که کشیدم موهام به دستی کالفه

 محمد چرا ریحانه؟ شده چیزی: خورد گوشم به در پشت از امیر صدای

 .تو میام دارم کنه؟ می گریه اینجوری

 .بیا_

 شده؟ مریض: گفت و شد اتاق وارد

 هم جاش و سیره شکمش. دونم نمی: گفتم و دادم تکون رو سرم کالفه

 .خشکه

 .من به بدش_

 می درد دلش شاید: گفت و نشست تخت روی و گرفت ازم رو محمد

 .کنه

 و زد لبخند. داد ماساژ رو کمرش کمی و خوابوند شکم روی رو محمد

 .همینه انگار: گفت

 .بستم رو هام چشم کمی و نشستم صندلی روی

 خوابیدی؟: گفت امیر بعد کمی

 .نه_

 نیست الزم و نباش خونه بودن تمیز نگران. کن کار کمتر مدت یه_

 .شی می خسته خیلی جوری این. بپزی غذا من برای

 ها زن ی بقیه با فرقی چه من مگه: گفتم و کردم باز رو هام چشم

. بگذرد نیز این معروف قول به اما شن می خسته مدت این همه دارم؟

 .شم می راحت بشه تر بزرگ یکم که محمد

 چیه؟ ها زن ی بقیه با تو فرق دونی می_

 چی؟: گفتم و کردم نگاهش تعجب با
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 .تری خانوم و تر مهربون و تر خوشگل همه از تو_

 می حاال و بودم خورده که زخمی حال این با اما لرزید هم باز دلم

 میشه: گفتم و زدم پوزخند. بود تر بزرگ قلبم ی خواسته از سوخت،

 .اعصابمی رو خیلی بمونی؟ ساکت

 گفتم؟ چی مگه چرا: گفت تعجب با
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 آشغال زن یه قبال. برات بودم دیگه چیز یه قبال: گفتم و کردم نگاهش

 دادی عقیده تغییر زود چقدر. زد می سر ازش کاری هر که بودم هرزه

 ...ی شدم و

 !ریحانه: پروند جا از رو من ناگهانیش فریاد

 .لرزید دلم و کردم نگاهش بهت با

 رو من خوای می چقدر هر بکن، داری دوست کاری هر: نالید عجز با

 مورد در دیگه کنم می التماس کنم، می خواهش اما بده فحش و بزن

 هر ریحانه کنم می خواهش. نبر کار به رو هایی حرف چنین خودت

 به خودت مورد در رو کلمات این دیگه اما نیست حرفی بکنی کاری

 .نبر کار

 ها این که بودی نو خود: گفتم جانب به حق و انداختم باال رو هام شونه

 .کردم تکرار رو تو های حرف فقط من. گفتی رو

 به رو زشت های حرف این که خندیدم خودم گور به کردم، غلط من_

 کنی مجازاتم و بشم شماتت بار هزار بابتش حاضرم من. آوردم زبون

 .نکن استفاده کلمات این از دیگه کنم می خواهش اما

 حرف این چقدر خدایا لرزید، دلم ته. کرد نگاه هام چشم به ثانیه چند

 .برام بود شیرین هاش



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 به نگاهی نیم. شد بلند و خوابوند تخت روی رو محمد و کشید آهی امیر

. بست رو در و شد خارج اتاق از ای، دیگه آه کشیدن با و انداخت من

 یهو امیر چرا که کردم فکر این به و نشستم جام تو تعجب با ثانیه چند

 که شکرت خدایا. نشست دلم به هاش حرف این چقدر کرد؟ اینجوری

 .برگشته روزها همون به دوباره امیر

 :حسین امیر

 روی رو تنم و بستم رو در. رفتم خودم اتاق به و زدم بیرون اتاق از

 نفس بار چند. گذاشتم هام چشم روی رو چپم بازوی و انداختم تخت

 سریع شد باعث و کرد فوران خشمم باز اما بشم آروم تا کشیدم عمیق

 .کن کمکم خودت خدایا... خدایا. بکوبم تخت روی رو مشتم و بشینم

 به نداشتم، لباس چون.بشم خارج خونه از تا شدم بیدار زود بعد روز

 تخت توی محمد و بود خواب ریحانه. بردارم لباس تا رفتم ریحانه اتاق

 روی آروم و زدم لبخند. کرد می نگاه رو اطراف تعجب با و بود بیدار

 بیداری؟ چرا کوچولو پسر: گفتم و کشیدم سرش به دستی و نشستم تخت

 .بشم فدات من الهی شدی؟ گرسنه

 دنیا بوی بهترین بچه، بوی. کشیدم نفسی و بوسیدم رو پیشونیش آروم

 .داشتم دوستش خیلی خدایا. بود

 رو خودم جلوی نتونستم و کردم بود خواب که مادرش به نگاهی

. کردم استشمام رو تنش بوی و بوسیدم هم رو اون پیشونی. بگیرم

 اما بوسیدمش دوباره. بود سخت ازش شدن منع چقدر و داشتم دوستش

 سمت به و شدم جدا ازش و کشیدم آهی. رو رنگش خوش لب بار این

 از بعد و رفتم خودم اتاق به و برداشتم جدیدی های لباس. رفتم کمد

 .شدم خارج خونه از لباس، تعویض

 بابا ی خونه به شام برای که کردم قبول بابا اصرار به ظهر نزدیک

 ای چاره اما بودم، نگران ریحانه قهر خاطر به اینکه با. بریم اینا

 .نداشتم
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 با ریحانه شدم، وارد تا. افتادم راه خونه سمت به معمول حد از زودتر

 چرا: گفت و کرد اخم من، دیدن با و برکشم ورودی در سمت به تعجب

 اومدی؟ زود اینقدر

 !برگردم ناراحتی. عزیزم سالم: گفتم خوش خلق با و زدم لبخند

 ری؟ می واقعا بگم، اگه: گفت و رفت آشپزخونه سمت به

 بریم باید امروز. امروز نه اما آره: گفتم و نشستم و رفتم مبل سمت به

 .اینا بابا ی خونه

 راست خدا رو تو: گفت نگرانی با و برگردوند من سمت به رو سرش

 شده؟ چیزی امیر، بگو

 دعوتمون همیشه مثل جان ریحانه: گفتم و زدم بخشی اطمینان لبخند

 کنی؟ می نگران رو خودت الکی چرا. اونجا بریم شام برای تا کردن

 .گفتم می بود شده چیزی اگه

 بری خوای می زوده االن خب، خیلی: گفت و داد تکون رو سرش

 .برم من تا باش محمد مراقب بیا هم بعد. برو بگیری دوش

 .باشه_

. اومدم بیرون دوش، یه از بعد و رفتم ریحانه اتاق به و شدم بلند جا از

 به و زدم لبخند. بود کرده بغل رو محمد و بود نشسته حال تو ریحانه

 .جون بابا سالم: گفتم و رفتم سمتشون

. ایستاد و سپرد من به رو محمد و کرد نگاهم حسی هیچ بدون ریحانه

 و انداختم بهش نگاهی. رفت نمی اتاق به و بود ایستاده جاش سر مردد

 .بگو بگی خوای می چی! بگو: گفتم
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 و زنی نمی شرایط این از حرفی هیچ رسیدیم، وقتی: گفت و کرد نگاهم

 .کنی می رفتار عادی

 می چرا؟: گفتم و گرفتم رو دستش بره، خواست که همین و گفت سریع

 بشن؟ ناراحت ترسی

 .برم کن ولم حاال. کنم نگرانشون خوام نمی_

 اونا به خوام نمی دیگه من ولی: گفتم و گرفتم رو دستش تر محکم

 .کنم بازی نقش هم باز تونم نمی من. بگم دروغ

 دستش محکم اما کشید عقب رو دستش و برگشت من سمت به عصبی

 کج رو سرم. کردم می نگاه هاش چشم به مستقیم و بودم داشته نگه رو

 کنی؟ می نگاهم جوری این چرا: گفتم و کردم

 ...خیلی_

 چی؟ خیلی: گفتم و زدم آخر سیم به. خورد رو حرفش

 !نامردی و عوضی خیلی: گفت و سابید بهم رو هاش دندون

 خوام نمی من. نامردم من آره: گفتم و کشیدمش خودم سمت به محکم

 می. بگم دروغ همه به خوام نمی دیگه. ریحانه کنم بازی نقش دیگه

 .دی می عذاب رو من چقدر بگم و بزنم داد خوام

 قرار نه؟ مگه رفت یادت رو چیزهایی یه: گفت عصبانیت با خودم مثل

 .بشیم جدا کنی رعایت رو قوانین اون نتونی اگه بود

 که امشب. دم می ادامه رو مسخره قوانین اون نه شی می جدا نه_

 .باشی آماده نفعته به برگشتیم

 !کثیفی خیلی_

 و دیدم رو خودم فقط هم باز من. آورد خودم به رو من اشکش قطره

 کردم؟ می جوری این که بود شده چم من. کردم ناراحت رو ریحانه
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 داغ نزدیکی همه اون از. کشیدم عقب سریع و کردم رها رو ریحانه

 باعث که نکنم کاری تا بره زودتر ریحانه کردم می آرزو و بودم کرده

 .بشه متنفر امر این از بیشتر ریحانه بشه
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 و گرفت فاصله ازم سریع ریحانه که بودم کننده منزجر قدری به البته

 مبل روی و بستم رو هام چشم. کوبید بهم محکم رو در. رفت اتاق به

 به احمق یه من. رو خودم کردم لعنت و کوبیدم میز به رو مشتم. نشستم

 و بشن می رو ها راه ی همه خودش های دست با که بودم معنا تمام

 !من به لعنت. بود جانب به حق هم باز

 :ریحانه

 بود آورده هجوم گلوم به بغض هم باز. نشستم جا همون و بستم رو در

 شروع هقم هق و گذاشتم دهانم روی رو دستم. کرد می ام خفه داشت و

 جدید بازی این یا شناحتمش می من که بود امیری اون واقعا امیر. شد

 نمی که بود سخت چقدر بده؟ عذابم و کنه له رو من قلب دوباره تا بود

 های چشم بین که بود سخت چقدر. گذشت می چی ذهنش تو تونستم

. کنم باور رو یکی اش، کننده خرد های حرف و پشیمونیش سراسر

 بودم؟ انداخته هچل تو دوباره رو خودم خودم، های دست با من یعنی

 رسیدم نمی جا هیچ له کردم می فکر که هم چقدر هر! نداشت ای فایده

 مهمونی این اتمام تا فعال بود بهتر پس. گرفتم نمی ای نتیجه هیچ و

 .بگیرم سر به خاکی چه باید که دیدم می بعد و کردم می صبر لعنتی

 های لباس. زدم بیرون دوش یه از بعد و رفتم حموم به و شدم بلند

 رو محمد و بود نشسته مبل روی امیر. رفتم بیرون و پوشیدم مناسبی

 که بود معلوم. کرد می نگاه نامعلومی ی نقطه به و بود کرده بغل

 بفهمم تونستم نمی که بود بد چقدر. موضوعیه یه درگیر حسابی فکرش
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 چقدر. بگیرم تصمیم آینده مورد در اون، فهمیدن با و سرشه تو چی

 قدم مثل دقیقا. بردارم قدم احتماالت، بر تکیه با فقط که بود سخت

 با رو قدم هر که بود این مثل دقیقا. بود غلیظ مه یه تو کوه تو برداشتن

 یا مرگه و دره ته به رفتن با مساوی بعدیت قدم ندونی و برداری ترس

 !زمین سفتی تو بودن زنده

 روی آرایش یکم. برگشتم اتاق به و گرفتم نقشی و بستم رو هام چشم

 نگاهی نیم حتی اینکه بدون و رفتم بیرون و کشیدم روحم بی صورت

 اتاق به و گرفتم هاش دست از رو محمد بزنم، حرفی یا بندازم بهش

. رفتم بیرون و پوشوندم محمد برای هم مناسب لباس یه. برگشتم

 خروج در سمت به توجه، بدون اما کردم می حس رو نگاهش سنگینی

 نه؟ مگه دنبالم بیاد که فهمید می خودش. رفتم

 هیچ. رسید آسانسور به و افتاد راه سرم پشت سریع بعد لحظه چند

 عمیقی ترس دلم ته گرچه. نکردم نگاهش هم باز و نگفتم بهش چیزی

 همه به و برقصه من ساز با داره قصد امشب دونستم نمی. داشت وجود

 پدر جلوی رو من و کنه ناراحت رو همه حقیقت گفتن با یا بگه، دروغ

 نمی هیچی و بود موضوع این از پر افکارم ی همه. شرمنده مادرش و

 صدای با و نشدم پارکینگ تو آسانسور توقف متوجه حتی. فهمیدم

 .بریم بیا: اومدم خودم به آرومش
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 تمام که درحالی شدم پیاده ماشین از. رسیدیم بابا حاج ی خونه به

 فریاد رو حقیقت باید آیا. برم باید رو راهی چه که بود این پی افکارم

 دیگه ی مسخره نمایش یه دوباره و بزنم راه اون به رو خودم یا بزنم

 کنم؟ رهبری رو

 .سالم: گفتم و زدم لبخند. کردن نگاه ما به نگرانی با همه شدیم، وارد تا
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 همین باید فقط انگار. کرد سالم انرژی پر من، مثل تقریبا هم ریحانه

 حتی به ریحانه و من که بود سرنوشت کار انگار. کردم می رو کار

 نه. آوردیم می در رو خوشبخت های آدم ادای باید فقط خوشبختی،

 خودخواهی و من حماقت خاطر به چیز همه نبود؛ سرنوشت تقصیر

 رقم تو اندازه یک به دو هر اون، و من. بود رسیده اینجا به ریحانه

 بیشتر کمی من سهم شاید گرچه. داشتیم دست سرنوشت این خوردن

 .بود

 گرفته آغوش تو رو محمد که ریحانه سمت به مامان و کردن سالم همه

 .ببینم بزرگ مامان بغل بیا. کوچولو محمد سالم: گفت و اومد بود

 ببین آقا حاج: گفت و کرد بغلش ذوق با مامان. خندید خواب تو محمد

 .است خنده خوش چقدر ات نوه

 معلومه: گفتم نشستیم، می نفره دو مبل یه روی ریحانه با که درحالی

 !دیگه رفته باباش به. است خنده خوش که

 ریحانه به اینکه برای. افتادن خنده به من نفس به اعتماد این از همه

 بازو با بشم، انداخته راه اون که نمایشی بازیگر قراره که بفهمونم

 هم اگه و خنده نمی زیاد که مامانش: گفتم و زدم دستش به ای ضربه

 .نیست قشنگ هاش خنده بخنده

 نیست: گفت و اومد خودش به باالخره و کرد نگاهم لحظه چند ریحانه

 خوش به و خندیدنم حال در همش که من قشنگه؟ خیلی تو های خنده که

 .رفته خودم به محمد کنم فکر. معروفم بودن خنده

 همه و نباشه بازگو به نیاز کنم فکر: گفت و پرید بحث وسط محمد

 .ره می داییش به زاده حالل که بدونن

 مثل اگه. مامانشه شبیه محمدصادق های خنده اتفاقا نه: گفتم و خندیدم

 .خندید نمی قشنگ اینقدر که نبود اون
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 بودن دروغین متوجه همه و بودن ناباور همه. بود جوری یه همه نگاه

. بگیره رو ما جلوی خواست نمی هم کسی اما بودن شده نمایش این

 مثل هم اونا شاید. بودن بسته راه آخرین این به رو امیدشون همه انگار

 رابطه شدن بهتر باعث نمایش، این دادن ادامه شاید کردن می فکر من

 .بشه ما ی

 .میاد ای سبزی قورمه بوی چه به به: دادم ادامه و گرفتم نفسی

 .پختم سبزی قرمه پسرم آره: گفت مامان

 و درست غذای وقته خیلی ممنون: رفت در دهنم از یهو و زدم لبخند

 .نخوردم حسابی

 پزه؟ نمی غذا ریحانه مگه چرا: گفت تعجب با مامان

 آخه: گفتم شوخی به ماجرا کردن جمع برای! دادم بزرگی سوتی چه

 بخورم رو غذاهاش تونم نمی که من. نیست خوب که ریحانه دستپخت

 بدمزه هاش غذا زنم من شانس کنم چیکار. شدم غذا کم همین برای و

 .رسه نمی شما غذاهای پای به اصال و است
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 دستت: گفت خشم با و کرد همراهی دروغ این تو رو من سریع ریحانه

 .فهمی می دادم تحویلت پلو شفته که فردا از حاال. دیگه نکنه درد

 عزیزم نه: گفتم و گرفتم رو دستش و کردم استفاده فرصت از و خندیدم

 .کنن می آماده من برای رو ها غذا بهترین تو های دست. کردم شوخی

 های زبانه تونستم می من اما انداخت پایین رو سرش و خندید الکی

 فشار رو دستش و زدم لبخند. ببینم بود هاش چشم توی که رو خشم

 .گذشت جمع های خنده و بقیه های شوخی به شب ی بقیه. دادم
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 با شدم، که ماشین سوار. کرد من به ای اشاره امیرعلی برگشت، موقع

: گفتم و گذاشته معطل لحظه چند رو ریحانه شدن، دروغ دامن به دست

 .بیارمش برم تا کن صبر لحظه چند. مونده جا گوشیم

 .باشه: گفت و کرد جا به جا هاش دست روی رو محمدصادق

 ایستاده در پشت نگرانی با که همه جلوی و برگشتم خونه سمت به

 جونم؟: گفتم و گرفتم قرار بودن

 رفتار این ببینم چطوره؟ اوضاع جان امیر: گفت نگرانی با بابا حاج

 نبود؟ که دروغ هاتون

 .بود نمایش یه اش همه چرا: گفتم و کشیدم آهی و انداختم پایین رو سرم

 .باشه طور این زدم می حدس: گفت و کشید آه یه من مثل هم مامان

 امیر،: گفت و گذاشت من ی شونه روی رو دستش و اومد جلو محمد

 بخشید، رو من که طور همون. است بخشنده و مهربون خیلی ریحانه

 دست به رو دلش محبت با کنی سعی باید فقط. بخشه می هم رو تو

 .بیاری

 .کردی اعتماد بهم دوباره که ازت ممنونم... ممنون: گفتم و زدم لبخند

 .نکنه شک تا برو امیر، برو: گفت میالد

 هم باز. برگشتم ماشین به خداحافظی از بعد و دادم تکون رو سرم

. نیاورد زبون به ای کلمه و گرفت سکوت ی روزه مسیر کل تو ریحانه

 دستش گرفتن خاطر به و کرد سکوت که بود باقی شکرش جای هم باز

 به سریع ریحانه هم باز و رسیدیم خونه به. نکرد پا به دیگه قشقرق یه

 که زنی شدن دل سنگ همه این بابت هم باز من، دل و رفت اتاق

 .شد خون داشت، دوستم عاشقانه

 :ریحانه
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 اینکه بدون ها بعضی. دیدنه قابل غیر ها بعضی برای ها روز گذر

 اما، ها بعضی. گذرونن می عمر فقط و کنن می زندگی بشن، متوجه

 و شده ماهه سه صادق محمد. کنن می حس وجود تمام با رو زمان گذر

 شده چاق و گرفته وزن. شده اومد دنیا به که زمانی از تر بزرگ خیلی

 هر. گیرم می فاصله جوانی از دارم من روز هر میده نشون این و

 تر پیر و گیرم می فاصله جوانی از هم من بشه، تر بزرگ محمد چقدر

 هنوز. شده پیر کافی ی اندازه به دلم هم االن همین گرچه. شم می

 این داشت سعی مرتبا امیر. بیام کنار امیر و خودم با بودم نتونسته

 نمی چیز همه شدن درست به راضی من دل اما بشکنه رو یخی حصار

 اون محکم من دل هم، باز و بود شده وارد دری هر از تقریبا امیر. شد

 !بود بسته روش رو در و بود انداخته بیرون رو
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 تلوزیون و بود خواب محمد. بودم نشسته بیکار و بودم خونه تو اونروز

 زنگ صدای که بودم خودم تو. نداشت تماشا برای خوبی چیز هیچ هم

 نشون رو صبح ده عدد که ساعت به و شدم بلند تعجب با. شد بلند آیفون

 باشه؟ تونه می کی یعنی: گفتم خودم با و کردم نگاه داد می

 در، پشت میالد و محمد و امیر ی چهره دیدن با و رفتم آیفون سمت به

 رو در. باشه افتاده اتفاقی نکنه که شدم نگران هم کمی. شد بیشتر تعجبم

 افتاده مهمی اتفاق که کردم نمی فکر گرچه شدم منتظر و کردم باز

 .بود خوشحال و خندون هاشون چهره چون باشه

 چیزی یه برو عزیزم: گفت و اومد زود امیر که کردم باز رو واحد در

 .بپوش

 اومده؟ هم ای دیگه کس مگه: گفتم تعجب با

 .فهمی می خودت کن تنت چیزی یه اتاق تو برو: گفت و زد لبخند
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 سمت به رو من و گرفت رو ام شونه ایستادم، جا همون هنوز دید وقتی

 .نمونه تنها صادق، پیش برو: گفتم و شدم اتاق وارد. برد اتاق

 در و پوشیدم مناسبی لباس. شد خارج اتاق از و داد تکون رو سرش

 تو رو چیز سری یه داشتن که کارگر تا چند دیدن با اما کردم باز رو

 اتاق جلوی میالد. کردم تعجب بردن می امیر اتاق سمت به کارتن

 می دستور بود گرفته بغل تو رو صادق که درحالی محمد و بود ایستاده

 .باش گلدون اون مراقب. نزنید ضربه دیوار به: گفت می و داد

 با. کرد می حاضر میوه و کرد می دم چای آشپزخونه تو هم امیر

: گفتم و بردم امیر گوش نزدیک رو سرم و رفتم آشپزخونه به تعجب

 خبره؟ چه

 برای میالد و محمد اما، باشه شده دیر خیلی شاید: گفت و زد لبخند

 رو کار این خواستم ازشون من حقیقت در! خریدن سیسمونی صادق

 .بکنن

 سیسمونی؟... سی: گفتم و شد درشت هام چشم

 روی لبخندی ناخودآگاه. زد ای مهربانانه لبخند و داد تکون رو سرش

 آروم و رفتم جلو بفهمم خودم اینکه بدون دفعه، یک و گرفت شکل لبم

 سعی. رفتم بود ایستاده بیرون که محمد سمت به و بوسیدم رو اش گونه

 رو شادیش از سراسر و متعجب های چشم و خندون های لب کردم

 .شده خوشحال خیلی کردم می حس گرچه بگیرم نادیده

: گفتم زد می برق خوشی از که هایی چشم با و گرفتم ازش رو صادق

 کدومتونه؟ ی سلیقه

 !فامیل های خانم: گفت و زد لبخند

 دونستن؟ می من جز همه پس: گفتم تعجب با

 حاال. کنیم سورپریز رو تو خواستیم: گفت و داد تکون رو سرش

 نه؟ یا شدی غافلگیر
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 درست محمد، ممنون. خیلی: گفتم و کردم پایین و باال بار چند رو سرم

 نداره ای سیسمونی هیچ پسرم اینکه از اما بودم نگفته چیزی که بود

 .بودم ناراحت خیلی

 نگفتی؟ زودتر چرا پس: گفت و انداخت کمرم دور رو دستش میالد

 خواهش، با و بیارم زبون به خواستم نمی: گفتم و انداختم باال ای شونه

 بشید متوجه خودتون داشتم دوست. کنم حاضر سیسمونی پسرم برای

 .شدم می ناامید داشتم کم کم اما
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 خودشون شخصی زندگی مشغول همه بس از: گفت و کشید آهی محمد

 ای تجربه هیچ که من. نکرد توجه موضوع این به کس هیچ شدن،

 سهل این امیدوارم. بود کارش و شرکت درگیر هم میالد و نداشتم

 .عزیزم ببخشی رو ما انگاری

 من. داداش نزن حرف اینطوری: گفتم و بوسیدم هم رو محمد ی گونه

 .کنی خواهی معذرت نیست الزم و نیستم ناراحت و دلخور شما از

 که برم مهربونت دل قربون: گفت و بوسید رو من متقابال هم اون

 .است بخشنده اینقدر

 شینید؟ نمی چرا: گفتم و کردم اشاره ها مبل به و زدم لبخند

 زود خیلی کارها. کرد پذیرایی ازمون امیر و نشستیم مبل روی هم با

 محمد اتاق چیدمان به و رفتم اتاق سمت به. رفتن کارگرها و شد تموم

 ستاره های نقش با و بود ای سرمه سفید محمد خواب تخت. کردم نگاه

 لباس از پر رو توش که داشت بزرگ لباس کمد یه. بود شده تزیین

 از پر توش که داشت هم بوفه یه و بودن کرده پسرانه خوشگل های

 پررنگ آبی رنگ به هم کالسکه سرویس. بود قشنگ های بازی اسباب

 روی هم بردز انگری طرح با کوچیک فرش یه. بود خاکستری و
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 و محمد. کردم می نگاه سیسمونی به و بود شده پر هام چشم. بود زمین

 با. بودم شده اتاق این عاشق من،. بودن گذاشته تموم سنگ واقعا میالد

 لطف ما. ریحانه نکن نگاه اینجوری: گفتن که کردم نگاهشون تشکر

 .دادیم می انجام اینا از زودتر باید که بود ای وظیفه این بلکه نکردیم

 من و رفتن شد تموم که کارهاشون. کردم تشکر هم باز و کردم بغلشون

 عکس تا چند و گذاشتم تختش روی رو صادق ذوق با. امیر و موندم

 رو اش چونه و شد حلقه شکمم دور امیر های دست که گرفتم ازش

 خوشت اینجا از: گفت آرامش از پر صدایی با. گذاشت ام شونه روی

 اومد؟

 اجازه باید آیا و بزنم باید حرفی چه دونستم نمی. بودم معلق آسمون تو

. بودم مونده راهی دو بین. بزنم پسش باید یا کنه بغلم جوری همین بدم

 از نشون قلبم امان بی تپش. کردم فکر لحظه چند و بستم رو هام چشم

 نمی من اینکه وجود با حتی داشت؛ وجود هم هنوز که داد می عشقی

 گرچه. داشت وجود قلبم تو هم باز باشه، داشته وجود عشق این خواستم

 روی که زخمی که بود این مثل کردم، می انتخاب رو عشق این اگه

 طرفی از. برم پیش خودم نابودی تا و کنم تر عمیق رو هست قلبم

 امیر که کنم قبول رو این تونستم نمی و بودم خاطر رنجیده هم هنوز

 سخت روزهای اون و کنم آشتی باهاش دوباره ترسیدم می. کرده تغییر

. کرد می کشی منت باید ها این از بیشتر خیلی هنوز اون تازه. برگردن

 .ببخشمش بخوام که بود زود

 حصار از رو خودم و گرفتم رو هاش دست سریع آخر، فکر همین با

 .کردم اخم دوباره و کشیدم بیرون داغش های دست

 !ریحانه: گفت تعجب با

 حدت: گفتم سردی با و کردم خاموش رو چشمم درون احساس ی شعله

 !بدون رو
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 !ریحانه: نالید دوباره ناامیدی، با و شد خاموش هاش چشم توی امید

 نشی اشتباه دچار خوام می. نزن حرف: گفتم و کردم نگاه هاش چشم به

 ای اضافه فکر هر درضمن. نذاری چیزی هیچ پای رو بوسه اون و

 .کن بیرون سرت از من اتاق تو خوابیدن مورد در هم رو

 شدم خسته بدی؟ آزارم قراره کی تا ریحانه؟ چی یعنی: گفت و کرد اخم

 .باشه داده ادامه قوانین اون خوام نمی دیگه. تو سردی از دیگه

 راحت خیلی نداری دوست اگه. ماند خواهند پابرجا ابر تا قوانین اون_

 .بدی طالق درخواست تونی می

 :امیرحسین

 احمق واقعا اما شده درست چیز همه کردم می فکر. بود سخت چقدر

 این و نداشت دوستم دیگه ریحانه. رسید ذهنم به چیزی چنین که بودم

 در سمت به ریحانه و شد پر دوباره هام چشم. داد می آزارم واقعیت

 دوستم دیگه چرا چرا؟: گفتم و برداشتم جلو به قدمی. افتاد راه خروج

 شد؟ تموم زود اینقدر عشقت نداری؟

 زنی؟ می حرف عشق کدوم از عشق؟_

 عشقی همون: گفتم و نشست سردش صدای شنیدن با روحم به لرزی

 .داشت وجود هات چشم تو هم محمد تولد روز حتی که

 .نبود عشقی: گفت سرد دوباره

 تنفر عشق، جای. بود لعنتی، بود: گفتم و بردم باال رو صدام کالفه

 نه؟ مگه گرفته رو وجودت

 کشی؟ می پیش رو حرفش چرا دونی می وقتی: گفت و کرد نگاهم

 عالوه چرا کنی؟ می زندگی باهام متنفری ازم وقتی چرا ریحانه؟ چرا_

 ریحانه؟ چرا دی؟ می عذاب هم رو خودت من، دادن عذاب بر
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 چون. کنم می تحملت فقط محمد خاطر به: گفت و کرد پشت بهم دوباره

 زنده عشق اون برام وقت هیچ دیگه چون گرده، نمی بر عشقم دیگه

 ...چون ندارم؛ دوستت دیگه چون. شه نمی

 سمت به رو گردنش چپم، دست با و گردوندم برش و گرفتم رو دستش

 با هام چشم. بوسیدمش محکم و گذاشتم لبش روی رو لبم و کشیدم خودم

 چند که بوسیدم رو هایی لب تر، عمیق و محکمتر و شد بسته آرامش

 و ندادم متعجبش های چشم به اهمیتی. بودم مونده دور ازش بود ماه

 .بوسیدم رو ام بچه مادر عشقم، زنم، فقط فقط،

 هل عقب به رو من قدرتش تمام با و نشست ام سینه روی هاش دست

 و گیج. خورد گره نگاهش تو نگاهم و کردم باز رو هام چشم. داد

 می تنفر از پر لحظه یه و عشق از پر لحظه یه نگاهش بود، سردرگم

 دفعه یک. کردم می نگاهش خواهش با من و زد می نفس نفس. شد

 کردی؟ جرئت چطور: زد فریاد و اومد خودش به انگار

 !بوسیدم رو زنم فقط من: گفتم و کردم نگاهش محکم

 چطور. آشغالی و خودخواه آدم یه تو... تو: گفت و داد تکون رو سرش

 .متنفرم ازت... ازت باشی؟ محق هم باز تونی می

 تونم نمی دیگه. ریحانه تونم نمی دیگه: گفتم و دادم تکون رو سرم

 اینکه بدون اینجوری، تونم نمی دیگه! باشمت نداشته و باشمت داشته

 .بدم ادامه زندگی این به باشی من مال کامل
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 خودش اتاق به سریع و داد هلم عقب به تر محکم که رفتم جلو دوباره

 اینکه برای و کشیدم لبم روی رو دستم. کوبید بهم رو در محکم و رفت

 اتاق از کلید برداشتن با نکنه، غلبه بودم داده که قولی به ام غریزه
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 محمد: گفتم بلند و ایستادم لحظه چند اتاق در جلوی. شدم خارج

 .رم می دارم من. تنهاست

 فرمون پشت. کوبیدم بهم محکم رو در و شدم خارج خونه از سریع

 چرا. بودم بریده دیگه. رفتم می نامعلوم جای یه سمت به و بودم نشسته

 ریحانه چرا شدم؟ می منع بود محرمم قانونا و شرعا که زنی داشتن از

 کرد؟ می رو کار این

 است ریحانه ی خواسته خالف بر کاری و برگردم مبادا تا رفتم می

 رفتم می. بود ریحانه پیش خونه، تو وجودم تمام و رفتم می. ندم انجام

 شده سنگدل بدجور ها روز این که زن یه پیش وجودم تمام قلبم، تمام و

 سرد و خاموش وجودم تو ور شعله آتیش تا رفتم می. بود مونده جا بود

 ی شعله و بهتر رو حالم موندن، باز فضای یه تو ساعت چند. بشه

 تا االن ریحانه دونستم می. کرد سرد حدودی تا رو قلبم درون ور شعله

 من از داشت حق اون. داشت حق حدودی تا و عصبانیه مرگ حد

 به من کارهاش خاطر به کردم می فکر هم طرفی از اما باشه عصبانی

 هم من خود. حده از زیاد کارها این و دادم پس تاوان کافی ی اندازه

 .شد می درست چیز همه کاش ای. بودم شده عصبی

 روز چند تا. حد این تا نه دیگه اما باشه عصبانی خیلی داشتم انتظار

 نه بودم دیده رو ریحانه نه. موند اتاق تو فقط و نخورد ریحانه به چشمم

 غلط به گفت شد می تقریبا و بودم شده عصبی و کالفه. رو محمد

 که کنه می تنظیم جوری ژن هاش برنامه دونستم می. بودم افتاده کردن

 بر ازم کاری هیچ هم باز و دونستم می. باشه نداشته برخورد من با

 هیچ اون، و بودم محمد و ریحانه دلتنگ وجودم تمام با. اومد نمی

 می ادامه اتاق تو خودش کردن حبس به و نداشت من دلتنگی به توجهی

 .داد

 طاقت باالخره. کشت می رو من داشت دلتنگی که بود روز پنج

 رفتم بار چند و موندم اتاق در پشت مردد. رفتم اتاق سمت به و نیاوردم
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 در به ضربه چند و گذاشتم کنار رو تردید باالخره اینکه تا برگشتم و

 نشستم زمین روی و کشیدم آهی. نگفت چیزی هیچ انتظارم، طبق. زدم

 چشم سقف به و چسبوندم دیوار به رو سرم. دادم تکیه دیوار به و

 خانم؟ ریحانه: گفتم و کشیدم آهی دوباره. دوختم

 بیداره که داد می نشون محمد صدای. بود من جواب سکوت و سکوت

 جان؟ ریحانه: گفتم دوباره. نداره من با زدن حرف به تمایلی اما

 خانومم؟: گفتم و گزیدم رو لبم سکوت؛ و سکوت

 خواهشم و بغضم تمام با و چکید ام گونه روی اشکی. سکوت دوباره

 .معرفت بی تنگته دلم: گفتم

 دونم می شدی؟ سنگدل خیلی دونستی می! ریحانه: گفتم و گرفتم نفسی

 .کن تمومش کنم می خواهش اما گناهکارم من
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 .سکوت این به لعنت... سکوت

 بی میرم می دلتنگی از دارم: گفتم و ریختم صدام تو رو التماسم تمام

. بده جواب خدا خاطر به ریحانه. دارم وضعی چه دونی نمی. معرفت

 و تو دوری درد از کمرم کنم؛ می خواهش ریحانه. ببینمت فقط بزار

 فهمی؟ می لعنتی میرم می دارم. شده خم محمد

 غرور. کردم می گریه داشتم دلتنگی درد از مرد من  . کردم می گریه

 نداشت وجود ام خانواده و خدا و عشق برای غرور داشت؟ اهمیتی چه

 . کردم می گریه داشتم غرور ای ذره بدون امشب من، و

 .برو فقط... امیر برو: رسید گوشم به لرزونش صدای

 تکرارش دیگه. ریحانه کردم غلط: گفتم التماس با. افتادم کردن غلط به

 تو برای دلم مردم، من آخه. کنم می چیکار نفهمیدم لحظه یه! کنم نمی
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 توروخدا،. ریحانه کردم غلط. کردم چیکار نفهمیدم لحظه یه و تپه می

 .تنگه براتون دلم

 تو رو محمد که درحالی ریحانه، و شد باز تق صدای با در یکدفعه

 نگاهشون اشتیاق با و ایستادم سریع. اومد بیرون بود گرفته آغوش

. شد اتاق وارد من، به توجه بدون خودش و داد من به رو محمد. کردم

 روی فقط و نکرد رو کار این اما ببنده رو در هم باز داشتم انتظار

. بوسیدمش و کردم نگاه محمد به و گرفتم ازش زد نگاهم. نشست تخت

 سمت به تردید، با هم بعد. بوییدم رو تنش عطر و بوسیدمش بار چند

 زدم زانو روش روبه. رفتم بود نشسته تخت روی هم هنوز که ریحانه

 کنترلم لحظه یه مردم، من. دیگه ببخشید خانم، ریحانه من، خانم: گفتم و

 .دادم دست از رو

 با وقتی میاد بدم. نیست مردانه نیازهای داشتن به بودن مرد: گفت سرد

 ...شهوت

 بود؟ هوس کنی می فکر شهوت؟: گفتم محکم و کردم قطع رو حرفش

 شناختی؟ پستی آدم چنین رو من

 اون قسم، خودم مرگ به: گفتم و گرفتم رو دستش آروم. کرد سکوت

 ندیدی؟ مگه. بگیرم رو عشقم فوران جلوی نتونستم فقط. نبود هوس

 .نیفته نداری دوست تو که اتفاقی مبادا تا زدم بیرون خونه از بعدش

 از دستش کشیدم بیرون با همزمان و کرد نگاهم خشم با و زد پوزخند

 مونده؟ هم عشقی برات مگه عشق؟ فوران: گفت دستم،

 نمی باور چرا. عشقته از پر قلبم تمام انصاف، بی د  : گفتم عجز با

 اعتراف باید دیگه چقدر عاشقتم؟ که کنی قبول خوای نمی چرا کنی؟

 داد هوم؟ بزنم؟ داد داری دوست اصال بگم؟ باید دیگه بار چند کنم؟

 بزنم؟

 .نکن اذیتم کن؛ بس: گفت و ایستاد کالفه
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 !ریحانه: گفتم دوباره و ایستادم

 .امیر بیرون برو. نکن مردد رو من_

 .کنم می خواهش برو: گفت و گرفت ازم رو محمد

 .رم نمی نکنی باورم وقتی تا. رم نمی: گفتم و دادم تکون رو سرم

 نبود؟ بس کردی اذیتم تمام سال دو دی؟ می عذابم چرا. بیرون برو_

 تعجب با دید رو کردنم گریه طور این که ریحانه. افتادم گریه به دوباره

 !امیر: گفت
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 بودم، شده ناامید دیگه. دادم تکون راست و چپ به بار چند رو سرم

 در سمت به عقب عقب. نداشتم ریحانه داشتن برای امیدی هیچ دیگه

 .بزاریم جدید قرار یه بیا باشه... باشه: گفت و اومد جلو که رفتم

 :ریحانه

 با. برنجه ازم اینجوری خواستم نمی. بشه تموم اینجوری نداشتم دوست

 نداشتم دوست هم این وجود با اما بودم کرده گیر عشق و تنفر بین اینکه

 .بشه ناراحت ازم اینجوری

 یه بحث چرا دیگه متنفری، ازم وقتی قراری؟ چه: گفت و زد پوزخند

 جدید قرارداد بندهای دیگه، معلومه کشی؟ می پیش رو دیگه قرار

 .اینجوریه

 اشک از پر هاش چشم هم هنوز و کرد شمردن به شروع انگشت با

 باهام جا یه سوم. نزن دست بهم دوم! باش نداشته رابطه باهام اول: بود

 !بمیر برو چهارم. نخواب

 .نکنه خدا: گفتم زیرلب
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 می اصال. باشم نداشته رو محمد و تو اگه میرم می من دیگه، چرا_

 چی؟ یعنی است بسته تا دو شما جون به جونم گم می اینکه فهمی

 فعال من اما. کردم روی زیاده خیلی دونم می ببخشید! ببخشید: گفتم بلند

 این از من. بدی فرصت بهم باید همین برای. امیر ببخشمت تونم نمی

 زنیم می حرف خورم می غذا باهات. مونم نمی جوری این دیگه بعد به

 .تونم نمی رو اول موضوع همون هنوز اما ریم می بیرون

 هم؟ باز_

 .رنجیدم خیلی ازت... ازت. تونم نمی خدا به_

 کی؟ تا_

 .دونم نمی: گفتم کالفه و دادم تکون رو سرم

 باقی ابد تا شرط این قراره اگه. بگو کنده پوست و صاف ریحانه_

 این زیادی زمان مدت که بدم قول تونم نمی. کنیم تمومش تا بگو بمونه،

 که هستی زنی تو و مردم من گفتم که طور همون. کنم نمی رو کار

 اگه که بدونم خوام می. بشم نزدیکت دارم حق عرفا و شرعا و عاشقشم

 .کنیم تمومش نیست، راهی

 ناراحت ازش هنوز. بدم دست از رو امیر خواستم نمی. ترسیدم کمی

 یه شاید... شاید: گفتم همین برای! بدم دستش از خواستم نمی اما بودم

 اتفاقات کنم می سعی دارم من. بشه اول مثل چیز همه دوباره روزی

 ...بیفته اتفاق این وقتی. کنم پاک ذهنم از رو گذشته

 رو منظورم که نبود خنگ اونقدر هم اون. خوردم رو حرفم ی ادامه

 نگاه با و بردم باال رو سرم آروم طوالنیش سکوت با. نشه متوجه

 با و کردم نگاهش لحظه چند. شدم مواجه عشقش از پر و مشتاق

 حدش از پا هم باز. زدم لبخند و انداختم باال رو هام ابرو شیطنت،

 اتاق از سریع و کاشت لبم روی بوس به یعسر خیلی و گذاشت فراتر

 با و کشیدم آهی. شدم ناراحت یکم فقط نرنجیدم؛ بار این. شد خارج
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. کنم عادت بهش و کنم زندگی جدید امیر این با باید انگار گفتم خودم

 لعنت هم باز و بودم خوشحال خیلی امیر تغییر همه این از دلم ته گرچه

 قرار الشعاع تحت رو امون آینده که کدردنا و زخم از پر ی گذشته به

 نفره سه زندگی حفظ خاطر به شده، جوری هر باید من، و بود داده

 .کردم می پاکش امون
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 :امیرحسین

 کردن پیدا دنبال به وجود تمام با. رفت می پیش عالی داشت زندگی

 هر به خواستم می خدا از و بودم سخت ی دوره این اتمام برای راهی

 شد گذاشته براش که قیمتی ولی، کنه جور رو کار این شده که قیمتی

 .بود سخت و زیاد خیلی

 خندیدن با و بود ماهه شش االن خوشگلمون پسر. گذشت هم ماه دو

 کرده خوشبختی رنگ از پر رو ریحانه رو من زندگی کارهاش و هاش

 نداشتیم قرارداد اول بند مورد در پیشرفتی هم هنوز وجود، این با. بود

 روی کم کم ریحانه اما. کرد می نگران رو من طوالنی مدت این و

 دعوای یه و شد می عصبی یکدفعه ولی، گاهی. داد می نشون خوش

 که گذشت می جدیدمون دعوای از ساعت.دو دقیقا. افتاد می راه جدید

 به تعجب با و برداشتم میز روی از رو گوشی. خورد زنگ گوشیم

 جونم؟: گفتم و زدم کمرنگی لبخند. کردم نگاه محمد ی شماره

 چطوری؟ داداش سالم_

 خبر؟ چه چطوری؟ تو. ممنون خوبم_

 !خوش خبرهای که، خبر_

 .باشه خیر: گفتم متعجب
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 .خیره: گفت و خندید

 !دیگه بگو: گفتم و نشستم مبل روی و شدم کنجکاو

 ریحانه وقتی بار دو یکی راستش. چشم: گفت خوشحالی با و کشیده

 دخترش و بابا حاج دوست ی خانواده با که خونتون بودم اومده نبود

 از ترس کردم سعی و کردم فکر بهش خیلی. شدم آشنا خانم ویدا

 بابا حاج از بعد و بریزم دور رو دوباره شکست و مجدد ازدواج

 جواب و خواستگاری رفتیم دیشب راستش. بزاره پیش پا برام خواستم

 .گرفتیم مثبت

 بهمون باید االن اونوقت: زدم داد تقریبا همزمان و شد درشت هام چشم

 بگی؟

 می اما هستید عصبانی دستم از االن دونم می دونم می: گفت و خندید

. بگم همه به بعد بشم مطمئن خانم ویدا و خودم حس از اول خواستم

 برای مزاحمت بدون دادم ترجیح دوتا شما بین اتفاقات خاطر به که اونم

. کن آروم رو ریحانه جوری یه خودت من جون. کنم تموم رو کار شما

 .کن جمعش جوری یه خودت! است خونده ام فاتحه بفهمه اگه

 تو خودم من مومن مرد: گفتم شوخی لحن با و کشیدم صورتم به دستش

 یعنی بکنم؟ هم رو کار این خوای می ازم تو اونوقت موندم خودم کار

 .داداش کردی خودت بالی سپر رو من شیرین

 .دیگه بکن کاریش یه خودت قربونت_

 بگیره رو بدبخت من   دست و کنه کمک من به اینکه جای به. خدا هی_

 برو. کنم می کاریش یه باشه باشه. ام شونه روی گذاره می دیگه بار یه

 .برس بازیت نامزد به هم تو

 .کنم می قطع دیگه من! که واقعا: گفت و خندید

 .برو باشه_
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 .فعال_

 .خداحافظ_

 کار داشت مثال آشپزخونه تو که ریحانه متوجه کردم قطع رو گوشی تا

 هر و کردم نگاه بود، اینجا حواسش ی همه اصل در ولی کرد می

 قهر مثال که ای ریحانه. بگیرم رو ام خنده جلوی نتونستم کردم کاری

 و کشید می گردن و شد می رد اپن جلوی از مختلف های بهانه به بود،

 !کرد می حفظ پیشانی روی مصرانه که بود اخمی جالبش
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 رو اخمش شد، بود شده قفل روش که نگاهم و ام خنده متوجه وقتی

 اتاق به خواست که همین و زد بیرون آشپزخونه از و کرد تر پررنگ

 .بخری شیرینی برام باید خانم ریحانه: گفتم بره،

 چطور؟: گفت سرد و ایستاد

 جلوش آوردنش، در حال این از طور همین و کردنش اذیت قصد به

 من. بزن حدس خب: گفتم و گذاشتم ام چونه روی رو دستم و ایستادم

 .پره می اش مزه بگم

 .نخواستم اصال: گفت و کرد اخم

 خیلی مطمئنم. ها مهمیه خبر خیلی: گفتم و گرفتم رو هاش شونه

 .شی می خوشحال

 برم؟ یا گی می: گفت و کرد پوفی

 .خوردی حرص یکم وقتی اما گم می_

 .بابا برو: گفت و داد هلم

 داداشت خانم ریحانه باشه مبارک: گفتم سریع. رفت و کشید رو راهش

 .شده عاشق
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 کرده؟ چیکار محمد: گفت بهت با و زد خشکش جا سر

 گذشته به داری: گفتم و گرفتم رو هاش دست و ایستادم جلوش دوباره

 کنی؟ می فکر

 و گذشته تکرار از اون ترسه؛ می چرا دونستم می. کرد نگاهم ترس با

. ترسید می بود کرده نابود رو محمد و اون زندگی که شیوا اسم به زنی

 موضوع این درک. باشه شیوا مثل هم جدید شخص ترسید می اون

 می درک وجود تمام با رو ریحانه من،. نبود عجیب و سخت اصال

 .کردم

 نیست الزم: گفتم و دادم فشار رو هاش دست دادنش، دلداری برای

. ایناست بابا آشنای داره، دوستش که دختری. خانوم باشی نگران

 چشم مثل بابا. نگو که اومده داداشت گیر خوبی دختر و خانواده اونقدر

 مورد در ازم باز چند که حدی به داره اعتماد خانواده اون به هاش

 است راحله مثل اون آخه کردم ردش من اما پرسید ویدا با ازدواج

 .نده راه بد دلت به اصال عزیزم پس. برام

 درستیه؟ شخص مطمئنی: گفت و بست نگاهم به رو لرزونش نگاه

 رو اش خانواده و ویدا بریم یا تحقیق؟ بریم خوای می. باش مطمئن_

 هوم؟ ببینیم،

 بار این خودم باید. حتما آره: گفت کالفه و داد تکون رو سرش

 رو دختر اون چقدر بدونم و ببینم باید رو محمد تازه و کنم بررسیش

 بعد،. نباشه بیشتر کورکورانه ی عالقه یه بشم مطمئن باید. داره دوست

 باید کارهایی چه مراسم برای شد، درست چیز همه اگه که ببینم باید

 .بدم انجام کار عالمه یه باید من باید،. بکنم

 فقط دیم؛ می انجام هم با رو اش همه: گفتم و کردم بغلش مهربونی با

 اما باشی متنفر ازم شاید. بگیری آرامش یکم تا بگیر آروم ثانیه چند

 .کنم آرومت بتونم امیدوارم. بشی تر آروم کمی کار این با شاید
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 سرش و کشید می عمیق نفس. بوسیدم و کردم نوازش رو موهاش آروم

 بودم؛ خوشحال. گفت نمی هیچی و بود گذاشته ام سینه روی آروم رو

 .کنم آرومش بودم تونسته من

: گفت و کرد نگاه هام چشم به و شد جدا ازم آروم گذشت، که ثانیه چند

 .شدم آروم خیلی. ممنون

 .خانوم بود وظیفه: گفتم و کشیدم رو بینیش آروم و زدم لبخند
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 :ریحانه

 محمد؟ دیدن بریم: گفتم و زدم لبخند

 من. عزیزم حتما: گفت ذاتیش مهربونی همون با و داد تکون رو سرش

 .بشم آماده رم می

 ثانیه چند. رفتم خودم اتاق سمت به و کردم بسته و باز رو هام چشم

 کرد درکم خوب قدر این امیر بود خوب چه و بودم نرسیده چقدر پیش،

 نبود، اگه. فهمید می رو من که بود خوب چه. بشم آروم کرد کمک و

 دونه نمی که آدم یه مثل درست. موندم می منگ و گیج جور همون

 دونستم می حاال اما. کردم می فکر هی و نشستم می بکنه، باید چیکار

 دختری سراغ برم بعد و بشم مطمئن محمد از باید االن. کنم چیکار باید

 خیلی بود، خوبی ی خانواده اگه. بود دزدیده ازش رو برادرم دل که

 این جلوی شده جوری هر باید بود، بدی شخص اگه و شد می خوب

 ولی بود کرده تضمین رو اش خانواده امیر گرچه. ایستادم می وصلت

 .شدم نمی مطمئن دیدم نمی خودم های چشم با تا حال، این با

 حس یه حسش بار این فکرم، طبق. رفتیم محمد سراغ به و شدیم آماده

. نیست بود اومده وجود به دیدن غمزه و عشوه دوتا سر از که بچگونه

. شدم خوشحال و دیدم برادرم های چشم تو رو عشق من بار این
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 هم باز ولی کرد می تجربه رو حسی چنین که کردم می خداروشکر

 هم با و کنه هماهنگ امیر بعد روز شد قرار. بودم دختر اون نگران

 .بسنجمش من و بریم بیرون

 توی. رفتم بودیم گذاشته قرار که شاپی کافی به و شدم آماده بعد روز

 گوشه ملی چادر با دختر یه روشنش، نیمه فضای همون با شاپ کافی

 ام خنده. داد می فشار محکم رو هاش مشت استرس از و بود نشسته ای

 ویدا بتونم تا کردم حفظ رو خودم بودن محکم حال این با پلی گرفت

 .بسنجم رو خانم

 می که صدایی با و کرد نگاهم استرس با. نشستم جلوش و رفتم جلو

 .سالم: گفت لرزید

 دیگه؟ هستی خانم ویدا سالم: گفتم محکم و سرد

 .هستم ویدا من بله: گفت و داد تکون رو سرش

 چند: گفتم و کردم رنگش میشی های چشم و گندمی پوست به نگاهی

 سالته؟

 .سالمه چهار و بیست: گفت و گزید رو لبش

 .بیارید بستنی دوتا لطفا: گفتم پیشخدمت به و دادم تکون رو سرم

 خوری؟ می که بستنی: گفتم و کردم نگاه ویدا به

 .نداره فرقی آره: گفت و زد لبخند

 ببین: گفتم و گذاشتم میز روی رو هام دست پیشخدمت، رفتن از بعد

 از هم بدی قصد. نیستم سلیطه های شوهر خواهر اون از من عزیزم

 زندگی برای خوبی آدم تو که بشم مطمئن خوام می فقط ندارم دیدار این

 دونی می محمد و من زندگی داستان مورد در مطمئنم. هستی برادرم با

 .ببینمت کردم درخواست چرا بدونی باید پس



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 و هستید محمد آقا نگران دونم می. کنم می درکتون من: گفت سریع

 و آینده نگران و هستید ایشون خواهر شما حال هر به. دارید حق

 .زندگیشونید

 تا ند فقط نباش نگران.کنی می درک که خوشحالم: گفتم و زدم لبخند

 .دارم کوتاه سوال
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 .بفرمائید: گفت قبل از تر راحت و داد تکون رو سرش

 داری؟ حسی چه محمد، به نسبت: گفتم و کشیدم آهی

 هاش گونه سرخی از. گزید رو لبش و انداخت پایین رو سرش شرم از

 رخسار رنگ بله،: گفتم و زدم لبخند. فهمیدم نگاهم از فراری نگاه و

 .درون سر از دهد می خبر

 دارید؟ سوالی چه دیگه: گفت و انداخت تر پایین رو سرش

 قبال که مردی با خوای می چرا. داشته ناموافق ازدواج یه من برادر_

 کنی؟ ازدواج داشته دیگه زن یه

 رو برادرتون مثل خوبی مرد شه نمی دلیل که این: گفت و شد تر جدی

 بودن کرده ازدواج یکبار قبال امیرحسین آقا اگه خودتون شما. کنم رد

 کردید؟ می ردشون همین خاطر به فقط

 .دونم نمی: گفتم و زدم لبخند

 تا تره مهم چهره هم یکم و خدا، به اعتقاد رفتار، اخالق، من برای_

 اعتقاد این. کنم ردشون گرفتن طالق ایشون اینکه خاطر به فقط اینکه

 .بود خواهم پایبند بهش و منه

 .نبود مالی وضعیت از خبری شرایطط تو: گفتم سریع
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 من داشت، هم ضعیفی مالی وضعیت اگه حتی اما. مهمه معلومه_

 رسونه؟ روزی خدا داریم اعتقاد ما اینکه نه مگه. کردم می قبولش

 .است همه از آخر مالی وضعیت من برای

 کنی؟ می چیکار برگرده اولش زن احیانا، ژوری، یه اگه_

 عکس اول: گفت باالخره و کرد نگاهم لحظه چند و آورد باال رو سرش

 می داره اون به حسی هم هنوز ببینم اگه. سنجم می رو محمد آقا العمل

 تمام با بینه می مزاحم یه رو زن اون من، مثل هم اون ببینم اگه اما رم

 .کنم محافظت زندگیم از تا ایستم می قدرت

 پرسیدید؟ رو آخر سوال این چرا: گفت که کردم سکوت لحظه چند

 با و شناختم، می رو شیوا که جایی اون از: گفتم و انداختم باال ای شونه

 یک احتمال یه فقط این اما. گفتم رو این احتماالت گرفتن نظر در

 بمونه جا همون باید ابد تا و زندانه تو ترکیه تو االن اون آخه درصدیه

 .باشه گفته بهت محمد کردم می فکر. بپوسه و

 و زنیم نمی حرف ندارن، اهمیت ای دره که چیزهایی مورد در ما_

 .دیم نمی هدر رو وقتمون

 .باشم نداشته سوالی دیگه کنم می فکر خب،_

 شد؟ تموم یعنی: گفت و کرد نگاهم متعجب های چشم با

 .رسیدم جوابم به من. آره: گفتم و دادم تکون رو سرم

 خب؟: گفت شک، به دو و انداخت پایین رو سرش نگرانی با

 دنبال برم باید. داریم کار عالمه یه: گفتم و کوبیدم بهم رو هام دست

 .چیزا جور این و آرایشگاه و خرید

 رسیدید؟ نتیجه این به واقعا: گفت و کرد نگاهم

 .آره_

 .باشه اینا از تر سخت کردم می فکر_
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 مثبت خواب بهش برادرم پول خاطر به باشم مطمئن خواستم می فقط_

 .ندادی

 چطور خوند؟ رو ها آدم افکار شه می راحت قدر این کنید می فکر_

 و بگم دروغ من شاید باشید؟ کرده اعتماد من به زود اینقدر ممکنه

 اعتماد بهم زود اینقدر تونید می چطور باشه محمد آقا پول دنبال چشمم

 کنید؟
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 دروغ وقت هیچ اونا ها، چشم: گفتم و گرفتم رو دستش و زدم لبخند

 به هات چشم تو خاصی طمع برق یه گفتی می دروغ اگه. گن نمی

 این مورد در ازم خودت که گفتی می دروغ اگه تازه. اومد می چشمم

 نه؟ مگه. پرسیدی نمی زودرس اعتماد

 آخه هستید خوبی شناس آدم شما البد. واال بگم چی: گفت و زد لبخند

 برای. بشناسم اول دیدار تو رو ها آدم تونم نمی و نیستم اینطور من

 ازدواج به راضی شما ممکنه که داشت برم ترس دیدمتون تا هم همین

 .نکنید رفتار درست من با ممکنه حتی یا نباشید برادرتون

 کردم برخورد جدی باهات هم اول همون اگه عزیزم نه: گفتم و خندیدم

. نیستم وحشتناکی آدم اصال من وگرنه بشم مطمئن که بود این خاطر به

 .اومده گیرت خوبی خواهرشوهر واقعا اما نباشه خود از تعریف

 .اومده گیرتون خوب عروس یه که گم می منم پس: گفت و خندید

 .بخور رو بستنیت: گفتم و زدم لبخند

 هم بعد. زدیم گپ هم با قبل، از تر صمیمی و کردیم خوردن به شروع

 جلوم محمد شدم، وارد تا. برگشتم خونه به و کردم خداحافظی باهاش

 شد؟ چی خب: گفت و پرید
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 .سالم علیک: گفتم و کردم پنهان رو لبخندم زور به

 شد؟ چی خب. سالم: گفت و داد تکون رو سرش

 فرو صدا با رو دهانش آب. شدم خونه وارد و زدم پسش و کردم اخم

 .چیه نظرت بگو. نکن اذیتم من مرگ: گفت و داد

 که واقعا: گفتم و نشستم مبل روی. دادم تکون رو سرم و کشیدم آهی

 .کنی انتخاب رو دختری چنین کردم نمی فکر! محمد

 دختری؟ چنین: گفت و شد درشت هاش چشم

 نگاه نگرانیش سراسر های چشم تو خونسردی با و زدم تکیه مبل به

 رو خوبی دختر چنین کردم نمی فکر... دختر چنین: گفتم و کردم

 !کنی انتخاب

 تونست نمی چیز هیچ و بود دار خنده واقعا درشتش های چشم خندیدم،

 پیشونیش روی رفته رفته که غلیظی اخم حتی. بگیره رو ام خنده جلوی

 که انگار یهو. گرفت نمی رو ام خنده جلوی هم باز بست، می نقش

 فقط االن یعنی. ریحانه نامردی خیلی خیلی: زد فریاد باشه شده منفجر

 .کنم ات خفه دارم دوست

 هام خنده بین و گرفتم رو دستش. بود بلندم های خنده صدای فقط جوابم

 چه داداش خدایی ولی. کنم اذیتت ده می حال چقدر بدونی اگه آخ: گفتم

 .باشه مبارک ازش؛ اومد خوشم خیلی که من. پسندیدی رو دختری

 خوشت جدا: گفت و زد لبخند و برداشت ابروهاش بین از رو اخمش

 اومد؟

 همسر پای به انشاهلل. بود خوب خیلی آره: گفتم و دادم تکون رو سرم

 .بشید

 و نشست کنارم. انداخت پایین رو سرش زده خجالت و خندید دوباره

 .بودن هم بابا و مامان کاش ای: گفت
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 مطمئنم. شدن می خوشحال خیلی: گفتم و گرفت تلخی از رنگی لبخندم

 .اومد می خوششون ویدا از هم اونا

 ریحانه؟ بودیم کجا ما االن بودن، اگه_

. نبودیم اینجا االن مطمئنا ما بودن، اگه: گفتم و انداختم باال ای شونه

 .کردم نمی ازدواج امیر با منم و شد می سوارت ابد تا شیوا حتما
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 می رو ویدا و بودن کاش ای. شده تنگ براشون دلم: گفت و کشید آهی

 .بودن کاش ای. کردن می بغل رو صادق و بودن کاش ای. دیدن

 االن اونا: گفتم و کردم پاک رو ام گونه روی شده جاری اشک قطره

 .خوشحالن تو و من خوشبختی از االن اونا. بینن می رو ما دارن هم

 خوشبختی؟ واقعا االن تو ریحانه: گفت و کرد نگاهم و شد جدی

 نتونستم دیگه و کردم نگاه جدیش و سوال از پر های چشم به ثانیه چند

 خوشبختی احساس االن که بفهمه ترسیدم می. کنم نگاهش جوری همون

 ی کلمه خوشبختی: گفتم و پیچوندم رو حرف فقط بنابراین. کنم نمی

 نمی پس چی یعنی خوشبختی دونم نمی. توصیفیه قابل غیر و عجیب

 .نه یا هستم خوشبخت دونم

. چی یعنی خوشبختی دونی می تو نه: گفت و گرفت رو دستم

 خوشبختی. شیوا حضور بدون زندگیمون روزهای یعنی خوشبختی

 ی همه با اومدن کنار یعنی خوشبختی. دلمون ته از های خنده یعنی

 ها، سختی اون ی همه وجود با و ایستادنمون هم پشت و مشکالتمون

 رو روزها این تو. خنده و شادی یعنی خوشبختی. بودن دلخوش هم باز

 حاال. چی یعنی خوشبختی بدونی باید پس داشتی ازدواجت اول ماه شش

 خوشبختی؟ تو پرسم؛ می دوباره
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 .بزنم سر محمد به باید: گفتم و گرفتم هاش چشم از رو نگاهم

 .بده رو من جواب اول_

 چون. نیستم خوشحال و خوشبخت االن من. نیستم نه: گفتم عصبی

 چشمم جلوی تلخم ی گذشته همش و افتم می تلخم روزهای یاد همش

 اجباری زندگی این و رفته بین از عشقم کنم می فکر چون. ره می رژه

 نیستم خوشبخت االن من. کنم تحمل باید صادق محمد خاطر به فقط رو

 .محمد

 می خوشبخت بشی، جدا اگه ریحانه: گفت و گرفت غم رنگ هاش چشم

 شی؟

 جدایی با زنی کدوم: گفتم و زدم پوزخند و دادم تکون رو سرم

 کنه؟ می حس رو خوشبختی

 باشی؟ خوشحال دوباره تو که کنم چیکار من پس: گفت و شد کالفه

 چطوری دونم نمی هم خودم االن من دونم، نمی: گفتم و کردم نگاهش

 می خواهش.نکن سردرگمم دوباره دیگه تو محمد. شم می شاد دوباره

 .کن رها خودم حال به رو من کنم

 :امیرحسین

. خدایا کنم چیکار که کردم می فکر این به و بودم ایستاده جا همون

 شنیدن فهمید می کاش ای و کرد نمی خوشبختی احساس من با ریحانه

 تونستم می کاش ای. بود سخت چقدر برام هاش حرف این ی همه

 خوشبخت من با که گفت می اون اما بیارم دست به رو دلش دوباره

 خدایا؟ کردم می چیکار باید دیگه. نیست

 خواب تختش توی که کوچولوم پسر به و دادم تکیه دیوار به رو سرم

 ادامه زندگی این به بچه این خاطر به گفت می ریحانه. کردم نگاه بود

 درست داره چیز همه اینکه فکر با اواخر این اما دونستم می. ده می

 اما. رفت بین از امیدم اینطوری حاال و بودم شده امیدوار شه می
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 پس. شه نمی خوشحال هم باز بشه جدا اگه که گفت وجود این با ریحانه

 بکنم؟ باید چیکار االن من خدایا

 

[ ,.۲۷.۱۰.۱۷ ۲۳:۲۷] 

 حکمرانی قلبم در که غم از دنیای وجود با. بود سخت خیلی بودن مرد

 چیزی که انگار کردم می وانمود جوری و زدم می لبخند باید کرد، می

 بهم محمد نه و ریحانه نه خوشبختانه. نشنیدم ریحانه های حرف از

 بدی احساس هنوزم اما شد راحت بابت این از خیالم و نکردن شک

 باید دیگه خدایا کردم؟ می چیکار باید دیگه. کردم می حس قلبم توی

 خدایا آوردم؟ می دست به رو ریحانه دل تونستم می تا کردم می چیکار

 .کن کمکم خودت. ام درمانده و خسته چقدر دونی می خودت

 از کمتر تو. شد درست زود خیلی محمد و ویدا ازدواج مراسم کارهای

 ریحانه، های نگرانی ی همه از بعد و کردن آماده رو چیز همه ماه دو

 .رسید مراسم روز

 :ریحانه

 بود قرار. بودم نشسته آرایشگاه تو آماده، و حاضر و بود مراسم روز

 بود عقد و عروسی روز امروز، و بشه برگذار همزمان عقد و عروسی

 .بودم شده خوشگل خیلی. بودم دوخته چشم خودم به آیینه تو من و

 نمی. دره دم گفت می که بود امیر. آورد خودم به رو من گوشی زنگ

 عصبی بود شده باعث همین و بودم نگران قدر این امروز چرا دونم

 .زدم داد سرش و کردم برخورد بد هم امیر با. کنم رفتار

. بود منتظرم و بود داشته نگه ای گوشه امیر. شدم خارج آرایشگاه از

 وقتی اما گفتم سالم لب زیر و نشستم جزو و رفتم ماشین سمت به

 چشم تو داری تب نگاه چه. کردم نگاهش تعجب با نگرفتم، جوابی
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 اخم! خورد می رو من نگاهش با داشت گفت شه می تقریبا و بود هاش

 چته؟: گفتم و کردم

 و دادم تکون صورتش جلوی و آوردم باال رو دستم. کرد نگاهم هم باز

 کنی؟ حرکت نداری قصد: گفتم

 راه االن... االن: گفت من من با و گرفت ازم سختی با رو هاش چشم

 .افتم می

 خسته هم خودم. گرفتم نادیده رو قلبم لرزش و کردم نگاه رو روبه به

 ای. ندارم بهش حسی هیچ دیگه کنم وانمود مرتبا اینکه از بودم شده

 راحت و شد می حل هم آخر مشکل به مربوط چیز همه زودتر کاش

 تموم و شد می وارد مختلف های راه از زودتر امیر کاش ای. شدم می

 و رفتم می جلو خودم کرد می تالش دیگه یکم فقط یکم، اگه. شد می

 و بود نکرده کاری هیچ که بود ماه دو تقریبا اما و شد می قدم پیش

 نمی رو علتش. کرد می نگاهم غمش از سراسر های چشم با گاهی

 چی، از اما. دلخوره ازم بودم مطمئن و داد می آزارم همین و دونستم

 .دونستم نمی

 رو اشتیاق همین بار، آخرین شاید. داشت تفاوت خیلی امروزش نگاه

 اون و خونه برگشتم خرید از همراهش که دیدم هاش چشم تو وقتی

 چرخ افکار این مغزش تو یعنی یعنی،. بوسید رو من اشتیاق با دوباره

 زنه؟ می

 شد حرفش که حاال. نداره امکان گفتم خودم با و دادم تکون رو سرم

 رو کار این اگه امیر نه. ندارم رو موضوع این آمادگی واقعا بینم می

 .بخشمش نمی بکنه
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 تو اونقدر. برد یادم از رو چیز همه جشن به ورود اما بودم شده نگران

 چه نفهمیدم. شده اینجوری چرا امیر نفهمیدم که خندیدم و رقصیدم جشن

 .وقوعه شرف در اتفاقی

 :امیرحسین

. کرد می جلب خودش سمت به رو نگاهم که بود شده خوشگل اونقدر

 رو من کسی و سوختم می خواستنش نیاز در داشتم و بودم کرده داغ

 سخت چقدر خودم کردن کنترل فهمید نمی هم ریحانه حتی. فهمید نمی

 خانم سالن به بودن خواسته ما از و بود شب آخرای. بود غیرممکن و

 از عکس یه خواست عکاس از محمد. بگیریم عکس تا چند تا بریم ها

. ایستاد و کنارم اومد ریحانه. باشه داشته خودشون کنار ریحانه و من

 .بشه خوب عکس بزار کن بغل رو خانومت امیر آقا: گفت عکاس

 باریکش کمر آروم و زدم لبخندی سختی به و دادم قورت رو دهانم آب

 چوب یه مثل ریحانه، به کردن نگاه بدون و گرفتم هام دست بین رو

 می درون از و خندیدم می بیرون از. کردم نگاه دوربین به خشک

 شدم؟ می منع بود، من مال عرفا و شرعا که زنی از باید چرا. لرزیدم

. کشیدم نفسی و گرفتم فاصله ریحانه از سریع گرفتیم، که رو عکس

 انشاهلل جون داداش: گفت و کرد بغل رو محمد بیخیالی با ریحانه

 .بشی خوشبخت

 بخشیدی؟ رو من ریحانه: گفت و کرد بغل رو ریحانه محکم محمد

. داداشی آره: گفت و کرد لونه ریحانه زیبای های چشم تو اشک

 به و کن فکر آینده به فقط و نکن نگاه گذشته به دیگه کنم می خواهش

 نه و خودت نه و کن فراموشش کنم می خواهش. بردار قدم جلو

 .نده آزار رو همسرت

. کرد پاک بود اش گونه روی که رو اشکی و شد جدا ریحانه از محمد

 داشتم و بودم داغ هنوز، من و. برگشتیم خونه سمت به مراسم، اتمام با
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 به بود خوابیده که رو محمد ریحانه و رسیدیم خونه به. شدم می دیوونه

 میز روی رو ماشین سوییچ و کشیدم آهی و نشستم مبل روی. برد اتاق

. افتاد زمین روی میز طرف اون از انداختم، ممکن چون اما انداختم

 که کشیدم نفس باز چند. دادم تکیه مبل به رو سرم و بستم رو هام چشم

 کردم باز رو هام چشم سریع. شنیدم رو ریحانه های قدم صدای یکدفعه

 .کردم نگاه رفت می آشپزخونه به که بهش و

 من ریحانه: گفتم و ایستادم سریع. بره که اومد و خورد آب لیوان یه

 .برم باید

 شده؟ چیزی: گفت بهت با و ایستاد روم روبه

 نه: گفتم همزمان و گشتم سوییچ دنبال چشم با و رفتم میز طرف اون به

 ...ولی

 گیر پاش زیر بلندش لباس یکدفعه که برداشت سمتم به قدمی ریحانه

 به و انداختم کار به رو هام دست سریع بیفته، خواست که همین و کرد

 این و تن عطر این نگاه، این و کرد نگاهم بهت با. زدم چنگ کمرش

 بودم شده خم که حالت همون تو. برد آسمون تا رو من تراش خوش بدم

 تاب بی و گذاشتم لبش روی رو لبم بودم، گرفته رو ریحانه و

 .بوسیدمش
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 رو کمرش هام دست با. بود مونده حالت همون تو بهت با ریحانه

 تر محکم و تر عمیق کمرش، نوازش با همزمان و کردم صاف

 بهت با و کرد نمی کاری هیچ و بود ایستاده زده بهت هنوز. بوسیدمش

 چنگ کمرش به و بستم چیز همه روی رو هام چشم. کرد می نگاهم

 بدون. داد هل عقب به رو من و نشست ام سینه روی هاش دست. زدم

 از اینکه بدون و گرفتم تر محکم رو کمرش کنم باز رو هام چشم اینکه
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 هاش اشک هاش، تقال. بردمش خواب اتاق سمت به کنم، جداش خودم

 گوارا آب یه به که تشنه یه مثل من،. نداشت فایده هاش خواهش و

 به هم باز و رفتم می پیش بکشم دست ازش اینکه بدون باشه، رسیده

 می دلم ی خواسته به فقط شب، اون من. کردم نمی توجه هاش اشک

 برام چیز هیچ لحظه، اون تو اما بودم شکسته رو قولم هم باز و رسیدم

 .نبود مهم

 :ریحانه

 بوسه هر با. لرزید می هم بار دلم و کردم می التماس کردم، می گریه

 رو کار این آمادگی هنوز من. گرفتم می اش نادیده و لرزید می دلم اش

 می رو من زمانی، هر از تر اشتیاق پر. نبود مهم براش امیر و نداشتم

 می نشون اینجوری رو عشقش. کرد می نوازش و بویید می و بوسید

 که بود مردی امیر نداشت؛ ای فایده. ریختم می اشک هم باز من و داد

 رو جلوش تونستم نمی که بودم زن یه من و داشت کاری چنین قصد

 .بگیرم

 مهمون اشک هم باز دیدمش، کنارم و شدم بیدار که بعد روز صبح

 !بود داشتنی دوست قلبم برای هم باز اما بود، سخت. شد هام چشم

 بین اما دونستم می کسی هر از بهتر خودم و داشتم درگیری خود

 به مستقیم. آوردم رو دوم راه به هم باز عقلم، و گفت می قلبم که چیزی

 بیدار امیر. زدم بیرون حموم از سریع دوش به از بعد و رفتم حموم

 همون با همراه هاش چشم ته و بود نشسته تخت روی کالفه، و بود شده

 داشت؟ هم ای فایده مگه و دیدم می پشیمونی لعنتی، عشق

 رو رسید دستم به که چیزهایی اولین و رفتم کمد سمت به سریع

 خونه از خواستم که همین و کردم بغلش و رفتم محمد سمت به.پوشیدم

 اشک از خیس های چشم با و گرفت رو من محکم امیر بزنم، بیرون

. کنم گور و گم رو خودم و برم باید احمق من. نرو تو ریحانه، نه: گفت
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 خودم منفورم آدم یه ذهنت تو االن و ندارم رو تو با زندگی لیاقت من

 .رم می من پس. دونم می

 .زد بیرون خونه از و برداشت رو سوییچش و برگشت داخل به سریع

 به لعنت. کرد تر رو ام گونه هام اشک و نشستم زمین روی جا همون

 اینجا به ما شد باعث که اتفاقات اون و شک اون به لعنت زندگی، این

 .آورد اینجا تا رو ما که زندگی، این به لعنت. برسیم

 جایی مگه اصال رفتم؟ می باید کجا من و رفت که اون نبود، ای چاره

. بشم خراب بود داماد تازه که داداشم سر رو تونستم نمی داشتم؟ هم

 پس. افتم نمی یادش به من که شلوغه سرش قدری به جدیدا هم میالد

 بود؟ هم ای دیگه راه مگه و موندم می جا همین باید فقط
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 دیدن برای من و برگشت. برگشت باالخره و گذشت روز دو

 باهاش حتی و پختم خوب غذای به و کردم مرتب رو خونه شرمندگیش

 اضافه پشیمونی لحظه هر اون های چشم به و خوردم اشک و نشستم

 دیگه و کردم می رو بود قرار که کارهایی فقط نبود مهم برام. شد می

 .نداشت فایده اون پشیمونی

 اون و زدم نمی حرف باهاش هم کالم یک حتی. بود گذشته هفته یک

 یه متوجه هفته، یک این تو. بیاره دست به رو دلم کرد می سعی مرتبا

 بود داغ تنش و کرد می قراری بی مرتبا محمد. بودم شده عجیب چیز

 خیلی از عالئم این شاید نه. افتاده براش اتفاقی چه دونستم نمی من و

 که بودم امیر و خودم درگیر اونقدر من و بود شده شروع پیش وقت

 بگم، امیر به اینکه بدون. بودم نکرده پسرم تن باالی دمای به توجهی

 براش سرماخوردگی داروی تا چند دکتر و بردم دکتر به رو.محمد
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 باشم براش بهتری مادر کردم می سعی و بود شده راحت خیالم. نوشت

 ...اما نشه مریض دیگه تا

 تا اومد می دیر امیر. بود کرده ام کالفه بدنش داغی و محمد های گریه

 نداشت تب ام بچه. بود نشده موضوع این متوجه و نده آزار رو من

 و شکمش روی که نمی های دستمال که بود داغ قدری به ولی

 و مردم می داشتم نگرانی شدن از! شد می خشک گذاشتم می پیشونیش

 تره؟ داغ همیشه از امروز چرا

 شد نمی آروم کردم می کاری هر. کنم آرومش کردم می سعی عصبی

 مثل و ره می دستم از داره محمد کردم می حس. کرد می قراری بی و

 ای چاره. کردم می گریه و کردم می نگاهش و بودم نشسته ها دیوونه

 .رفتم می بیمارستان به االن باید نبود؛

 شده دار خش گریه و بغض تاثیر از که صدایی با و برداشتم رو گوشیم

 .گرفتم رو امیر ی شماره بود،

 !سالم ریحانه الو: پیچید گوشی تو اش زده بهت صدای

 که شده چیزی: گفت بزنم حرفی خواستم تا و دادم قورت رو دهانم آب

 زدی؟ زنگ

 دکتر؟ ببریمش بیای سریع تونی می مریضه محمد امیر: گفتم سرخی

 ریحانه؟ شده چی ابوالفضل، یا: گفت نگران

 بس از امیر. سوزه می تب تو داره و داغه تنش: گفتم و افتادم گریه به

 چیزیش یه ترسم می من بیا زود خدا رو تو شده حال بی کرده گریه

 .بشه

 .رسم می زود شو آماده سریع افتادم راه من... من: گفت نگرانی از پر

 .باشه_
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 پوشیدم بیرونی های لباس و رفتم کمد سمت به و کردم قطع رو گوشی

 یه. موندم امیر منتظر و کردم آماده رو بود شده حال بی که رو محمد و

 که امیر به و پایین رفتم آسانسور با سریع. زد رو در امیر بعد ربع

 بود دوخته چشم ورودی در به نگرانی با و بود نشسته فرمون پشت

 شده؟ چی: گفت و شد پیاده ماشین از دید، رو من تا. کردم نگاه

 .بیمارستان بریم زود. دونم نمی: گفتم و افتادم یه گ به

 .بریم بشین: گفت ماشین، تو نشستن با همزمان و داد تکون رو سرش
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 :امیرحسین

 از پر دیدم ریحانه های دست تو حال بی طور اون رو محمد وقتی

 چرا بود؟ شده مریض قدر این محمد چرا. لرزید قلبم و شدم ترس

 نگفت؟ چیزی من به زودتر ریحانه

 هر. نیست تعریفی ریحانه و من بد حال اون با بیمارستان به رسیدن

 بیشتر رو ترسمون حال بی محمد و مردیم می ترس از داشتیم دومون

 .کرد می

 تا چند. اومد باالسرش پیری دکتر و کردن منتقل اورژانس به رو محمد

. رفت و داد پرستار یه به دستور تا چند و برد کار به پزشکی اصطالح

 چطوره؟ پسرم حال دکتر آقای: گفتم و رفتم جلو سریع

 به توکل: گفت و کرد نگاهم بزرگ عینک اون و سفید موهای با دکتر

 چند راستی. نیست چیزی که انشاهلل نوشتم براش آزمایش تا چند خدا،

 شده؟ اینجوری وقته
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 فکر. بشه روزی پنج و چهل شاید: گفت و اومد جلو سریع ریحانه

 دمای اما بردمش هم دکتر حتی. است ساده سرماخوردگی یه کردم

 .رفت باال هم باز بدنش

 .نیست چیزی که انشاهلل کنید صبر شما حاال: گفت و کرد اخمی دکتر

 .ممنون: گفت نگرانی با ریحانه

 پسر روزه چهل: گفتم و برگشتم سمتش به عصبی رفت، دکتر که همین

 نگفتی؟ من به هم کلمه یک تو و مریضه من

 .است ساده سرماخوردگی یه کردم فکر: گفت کالفه

 دکتر؟ بردیش کی_

 .پیش وقت چند_

 به و افته می اتفاقی یه باشه آخرت باز: گفتم و گرفتم رو دستش عصبی

 شه می مریض می بدونم باید من و منه پسر محمد. گی نمی چیزی من

 .است گرسنه کی و

 حسابی و درست حال میاد؟ خوشم وضعیت این از من کنی می فکر_

 .خواهشا نکن ترش بد دیگه تو امیر؛ هم خودم ندارم

 .بشین بگیر: گفتم و کردم اشاره آبی های صندلی به و کردم پوفی کالفه

 بعد کمی. دوختیم چشم محمد تخت به و نشستیم ها صندلی روی هم با

 !ریحانه: گفتم و کردم نگاهش تعجب با ریحانه های گریه صدای با

 چیکار من بشه چیزیش اگه. امیر بود داغ خیلی تنش: گفت ترس با

 می زودتر باید. نکردم توجه موضوع این به که من به لعنت کنم؟

 نه؟ مگه منه تقصیر بیفته، اتفاقی اگه. دکتر بردمش

 گاه تکیه یه ریحانه برای باید و بودم مرد من اما بود، بد حالم اینکه با

 چیزی انشاهلل نباش نگران: گفتم و زدم ای کننده دلگرم لبخند. شدم می

 .نیست
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 کنم؟ چیکار من بیفته بدی اتفاق اگه: گفت گریه با

 کن توکل خدا به. شه نمی چیزی انشاهلل: گفتم و گرفتم رو دستش

 .عزیزم

 .میرم می نگرانی از دارم: گفت و داد فشار رو دستم

 چیزی صبح از ببینم یخه؟ دستات چرا: کردم عوض رو موضوع

 خوردی؟

 .نه_

 .بخرم چیزی یه برات تا بشین لحظه چند پس_

 .بخورم چیزی تونم نمی االن: گفت و داد تکون رو سرش

 شده که هم محمد خاطر به. میدی شیر محمد به تو اما: گفتم و ایستادم

 .میام زود من کن صبر لحظه چند. بخوری چیزی یه باید
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 بشم، بیمارستان وارد خواستم که همین و خریدم چیزی یه بوفه از

. بود گرفته تماس و بود شده نگران که بود امیر. خورد زنگ گوشیم

 و شده مریض چرا محمد که بفهمیم تا نگه چیزی کسی به خواستم ازش

 که گفتم و شدم دروغ دامن به دست گرچه. نباشه نگران خواستم ازش

. نیست بد هم خیلی محمد حال و بود کرده شلوغش کمی ریحانه

 .نیاد بیمارستان به که کنم قانعش تونستم و کرد باور خوشبختانه

 ای آبمیوه و کیک و رفتم ریحانه سمت به و شدم اورژانس بخش وارد

 .بخور بیا: گفتم و گرفتم سمتش به رو بودم گرفته براش که

 حوصله ریحانه: گفتم عصبی. کرد می ترم کالفه این و خورد نمی

 .نشدم عصبی تا بخور آدم مثل بگیر ندارم
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 ساعت چند. خورد رو لعنتی کیک اون باالخره و کرد نگاهم ثانیه چند

 اون و کرد راهنمایی دفترش به رو ما دکتر باالخره تا کشید طول

 .شد شروع لعنتی و سخت لحظات

. کرد می رو و زیر رو آزمایش های برگه و بود نشسته میز پشت دکتر

 خون سرطان دچار شما، ی خانواده تو کسی: گفت و کرد ما به نگاهی

 هست؟

: گفتم و کردم نگاه کرد، می نگاه دکتر به ترس با که ریحانه به ترس با

 .نه

 موقعیت یه تو چقدر ها آدم نیست مهم: گفت و بست رو هاش چشم دکتر

 سال اینکه با من. کنن عادت چیزا بعضی به تونن نمی هم باز باشن

 مرگ دیدن. سخته خیلی برام چیز دو هم باز بودم، پزشک زیادی های

 .بیمار همراه به بد خبرهای دادن و ها آدم

 چیزیشه؟ من محمد. نده ام سکته کنم می خواهش دکتر: گفتم ترس با

 از نوعی. خونه سرطان به مبتال شما پسر: گفت و کشید آهی دکتر

 درگیر رو پسرتون خونشه، پالکتهای به مربوط که خون سرطان

 سرطان شما پسر ی اندازه هم ای بچه پسر که میاد پیش کم خیلی.کرده

 باید ما. خوبه خیلی اون بودن کوچیک این طرفی از و بگیره خون

 .بشیم کار به دست درمانش برای زود خیلی

... خب: گفتم موضوع این شنیدن شک و شده پر های چشم با سریع

 فقط ببرید کار به رو الزمه که درمانی هر. بکنید الزمه هرکاری خب

 .بیفته من محمد برای اتفاقی ندید اجازه کنم می خواهش

. کنم می بتونم کاری هر من. کنم می خواهش باشید آروم: گفت دکتر

. بده انجام رو تری دقیق های آزمایش و بشه بستری جا همین باید فعال

 شما این گرچه. کنیم می استفاده رو معمول درمان روش یه ما هم بعد

 .کنید کمک اون درمان تو باید که هستید
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 بکنیم؟ باید چیکار: گفت سریع ریحانه

 قطعی درمان برای ها روش بهترین و ها روش ترین معمول از یکی_

. بیماره نزدیکان و مادر و پدر از استخوان مغز پیوند خون، سرطان

 قابل پیوند این ببینیم اینکه برای آزمایش سری یه هم شما که الزمه

 نمونه به شما ی نمونه که انشاهلل نباشید نگران. بدید انجام نه یا انجامه

 .بشه درمان پیوند یه با و بخوره پسرتون ی
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 چی؟ نشه اگه: گفت گریه با ریحانه

 تطابق هم با ها نمونه که داره زیادی احتمال نباش نگران دخترم_

 آزمایش هم دو درجه آشنایان ی همه از ما هم نشد اگه اما باشن داشته

 .گیریم می

 چی؟ نشد هم باز اگه: پرسیدم نگرانی با هم من بار این

 کمه احتمالش. نباشیم آینده نگران زیاد بیاید: گفت و گرفت نفسی دکتر

 موقع همون بیاید افتاد، اتفاق این اگه. نباشه مطابق باهاش کس هیچ که

. شد تموم من های حرف خب. بزنیم حرف و بشیم نگران موردش در

 .نباشید نگران خیلی کنم می خواهش کنیم می رو تالشمون تمام ما

 چقدر. بایستم محکم مرد یه مثل کردم سعی و دادم تکون رو سرم

. نزنی دم و ببینی رو ات گوشه جگر بیماری و باشی کرد که بود سخت

 .بود من برای سختی امتحان چه خدایا،. فرسا طاقت و بود سخت چقدر

 پاهای با ریحانه. رفتیم اورژانس سمت به و زدیم بیرون دکتر دفتر از

 که است شوکه اونقدر و بغضه از پر دونستم می و رفت می راه سست

 حال به وای شدم می دیوونه داشتم من داشت؛ حق. کنه گریه تونه نمی

 .اون
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 بیمارستان خواستن من از و بردن اتاقی به رو محمد بعد ساعت یک

 و پسرم وضعیت این با تونستم می مگه شد؟ می مگه. کنم ترک رو

 بگذارم؟ تنها رو زنم

 ای و شدم می دیوونه بودن سردرگم از داشتم کردم؟ می باید چیکار

 به هم رو مرد حتی بدی، درد چه. فهمید می رو من که بود یکی کاش

 .میاره در زانو

 ی محوطه تو نیمکت یه روی. اومدم خودم به گوشیم خوردن زنگ با

 نگاه شد می تر تاریک لحظه هر که آسمون به و بودم نشسته بیمارستان

 شونه یه دلم و شد پر هام چشم امیر ی شماره دیدن با. کردم می

 گریه به نیاز هم ها مرد گاهی شد؟ می چی مگه. کنم گریه تا خواست

 .داشتن دیگه یکی آغوش تو

 !داداش: گفتم و کردم برقرار رو تماس بغض با

 شده؟ چی امیر: گفت و شد نگرانی از پر ای ثانیه در صداش

 ...بیمارستان بیای شه می_

 .کردی نگرانم امیر؟ شده چی. میام االن_

 .زنم می حرف باهات ببینمت... بیا_

 چشم تو بود شده پر اشک. بستم رو هام چشم و کردم قطع رو گوشی

 ای. رسید می زودتر امیر کاش ای. بشه سرازیر دادم نمی اجازه و هام

 .اومد نمی من محمد سر بال این کاش

. نشست ام شونه روی دستی که موندم حال همون تو چقدر دونم کمی

 کردن می نگاهم نگرانی با که امیر و بابا به و کردم باز رو هام چشم

 امیر؟ شده چی: پرسید نگرانی با بابا. کردم نگاه

 !محمدم بابا، حاج: گفتم و شد پر هام چشم. بودم همین منتظر انگار
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 چی ببینم بگو. کردی عمرم نصفه: گفت و اومد جلوتر نگرانی با امیر

 آخه؟ شده

 داداش! ام بچه داداش: گفتم و انداختم پایین رو سرم و افتادم گریه به

 میگن و کردن بستری رو ام ماهه شش پسر داداش. مریضه محمدم

. داره ماه شش فقط من پسر شه؟ می مگه اصال. داره خون سرطان

 بگیره؟ خون سرطان ماهه شش ی بچه شه می مگه
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 امیر؟ میگی داری چی: گفت بهت با بابا

 بابا: گفتم درد با. نکردم اشون پریده رنگ به توجهی و کردم نگاه بهش

 پسر چرا بشه؟ بیماری این دچار اون باید چرا. گرفته سرطان پسرم

 ریحانه دل نتونستم هنوز حتی من بگیره؟ سرطان باید من کوچولوی

 قراره کی بابا کنم؟ چیکار اتفاق این با حاال و بیارم دست به رو

 این بین بشه؟ اینجوری باید من پسر چرا بیاد؟ من طرف به خوشبختی

 ؟ بگیره سرطان باید من محمد چرا آدم، همه

 با همه کردن، می گریه بلند صدای با بیمارستان حیاط تو مرد سه

 از ترحم با و کردن می نگاه کردیم می گریه که ماها به تعجب

 می گریه هرسه هم هنوز وجود این با. کردن می عبور کنارمون

 و گرفت رو دستم و گرفت رو خودش جلوی سختی به بابا حاج. کردیم

 نکن گریه. شه می درست چیز همه انشاهلل باش داشته صبر پسرم: گفت

 ریحانه. بشه درست چیز همه تا بایستی محکم باید االن تو. جان امیر

 باالست؟

 .آره: گفتم و کشیدم آهی

 .شه نمی حل هیچی نشستن اینجا با. خونه بریم بیا خب خیلی_
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 اول فردا. برم ای دیگه جای تونم نمی: گفتم و دادم تکون رو سرم

 .بریم دادن آزمایش برای باید صبح

 .برگرد دوباره صبح_

 ازم کنم می خواهش بابا حاج تونم نمی: گفتم و کردم نگاهش جدیت با

 .بگذارم تنها رو محمد و ریحانه تونم نمی من. نخواه

 نداری؟ الزم چیزی. ریم می ما پس: گفت و کشید آهی

 و پتو یه بیاری؟ پول برام یکم و خونه بری تونی می داداش چرا،_

 .بیار برام زحمت بی هم بالشت

 نگران تو میارم خونه از هم بالشت. هستم خودم نمیارم رو پول_

 چیز همه انشاهلل. باش داشته تحمل اما سخته دونم می جان، امیر. نباش

 .شه می درست

 .دیگه برید. ممنون: گفتم و دادم تکون رو سرم

 این اونها ندادم اجازه اما برام بود سخت خیلی بابا و امیر از جداشدن

 خدایا،. کشیدم آه هم باز و کردم نگاه آسمون به دوباره. بفهمن رو

 .کن کمکمون خودت

 :ریحانه

 از و سوخت می هام چشم. بود وصل پسرم به که بودم سرمی به خیره

 بودن خواب همه و بود شب نیمه دو ساعت. بود سرخ سرخ گریه شدت

 که ترسیدم می وجود تمام با. اومد نمی هام چشم به خواب ای لحظه اما

 می. بمیره محمد و ببندم رو هام چشم ترسیدم می. بیاد پسرم سر بالیی

 وجود تمام با من،. بدم دست از رو پسرم و کنم غفلت لحظه یه ترسیدم

 .ترسیدم می محمد نبود از

 سمت به داشتیم تازه امیر، بیچاره. سوخت می امیر و خودم برای دلم

 .اومده سرمون بالیی چنین حاال و رفتیم می خوب زندگی یه



 تدوین فاطمه عابدین زاده                 mydaryaroman@ کانال:                       دریای رمان

 است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این منابع تمام                           
 

 امتحان همه این چرا اومد؟ می من سر دنیا بد اتفاقات تمام باید چرا

 شد؟ می مشکل این دچار من محمد باید چرا شد؟ می گرفته ازم سخت

 درد از داشت سرم. دادم تکیه صندلی به رو سرم و بستم رو هام چشم

 محمد خوابیدم، می نباید. سوخت می خستگی از هام چشم و ترکید می

 .موند می تنها
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 می رو امیر و من اخمش و کردم می نگاه دکتر به نگرانی و ترس با

 فهمیدیم اینکه از بعد روز، ده از بعد و بود شده حبس نفسم. ترسوند

 با هم حاال. بودیم ترس از پر خوره نمی محمد به امیر و من ی نمونه

 و خورد نمی محمد به فامیل از کسی ی نمونه انگار دکتر اخم این

 .ترسوند می رو من واقعیت این با شدن رو روبه وحشت

 تو. بود کرده یخ هام دست و تپید می تند قلبم. بود سختی خیلی لحظات

 دکتر باالخره. اومد نمی باال نفسم و شد نمی پیدا هم آب قطره یه دهنم

 و کرد قفل بهم رو هاش دست و انداخت میز روی رو لعنتی های برگه

 افرادی از کدوم هیچ ی نمونه متاسفانه اما. سخته خیلی باورش: گفت

 .خوره نمی بهش کردید معرفی که

 وحشت با امیر. بود جاری هم باز هام اشک حتی و بستم رو هام چشم

 چی؟ حاال: گفت

 باید. گذارم می پیوند به نیاز لیست تو رو اسمش من. کنیم صبر باید_

 دارو با باید هم موقع اون تا. بشه پیدا سازگار ی نمونه یه تا کنیم صبر

 .کنیم کنترل رو بیماری روند

 حال تا کنم چیکار من دکتر کنم؟ چیکار باید من پس: گفت عصبی امیر

 .دم می انجام الزمه کاری هر کنم می خواهش دکتر بشه؟ خوب پسرم
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 تا باید. نشه دیر کخ کن دعا فقط. کن توکل خدا به و پسرم باش آروم_

 .کنی صبر سازگار ی نمونه یه شدن پیدا

 نمونه به ما ی نمونه تا نیست ای دیگه راه چی؟ ای دیگه کار دکتر_

 بشه؟ سازگار اش

 .نه_

 !هست راهی یه ولی،: گفت دکتر که کرد سکوت کالفگی با امیر

 که چی هر راهی؟ چه: گفتم امیر از قبل و بردم باال رو سرم سریع

 .میدم انجامش من باشه

 که ممکنه ولی احتماله یه هم این: گفت و انداخت پایین رو سرش دکتر

 .داره شما به بستگی هم، اون که باشه بیماری درمان حل راه مورد این

 راهی چه بگید بهم دکتر. میدم انجام باشه که چی هر: گفت که بود امیر

 کنید؟ می پیشنهاد

 برادر یا خواهر یه پسرتون اگه: گفت و انداخت پایین رو سرش دکتر

 ی نمونه به نفر دو شما ی دیگه ی بچه ی نمونه ممکنه باشه، داشته

 پسرتون ممکنه بشید، دیگه ی بچه یه صاحب شما اگه. بخوره پسرتون

 .بشه درمان

 با و بودم دوخته چشم دهنش به باز دهان با. نداشتم اعتماد هام گوش به

 بچه صاحب باید امیر و من که اینه منظورش که کردم می فکر خودم

 بشیم؟ ای دیگه ی

 شه؟ می حل کار این با مشکل که هستید مطمئن: گفت سریع امیر

 گفتم رو راه این اما دونم نمی. پنجاهه پنجاه احتمال که اینم که، گفتم_

 نمونه یه تا کرد صبر هم باز شه می وگرنه. داشتید اصرار خیلی چون

 ...بیشتر درمان احتمال اینجوری، خب اما. بشه پیدا سازگار ی
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 می رو کار این من باشه... باشه: گفت و پرید دکتر حرف بین امیر

 .کنم

 !امیر ولی: گفتم سریع

 .مجبوریم محمد خاطر به: گفت و گرفت رو دستم
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 .بزنید حرف راحت تا گذارم می تنهاتون من: گفت دکتر

: گفت سریع شد، بسته سرش پشت در که همین و شد ساکت امیر

 محمد خاطر به شی نمی راضی باشه، راه آخرین این اگه یعنی ریحانه

 بکنی؟ رو کار این

 ...گذاشتیم قرار ما ولی: گفتم عصبی

 جون یا مهمه مسخره قرار اون االن مهمه؟ این االن: گفت سریع

 کدومش؟ پسرمون؟

 .درصدیه پنجاه احتمال یه این اما مهمه محمد جون که معلومه_

 کمه؟ درصد پنجاه_

 ...اما نه_

 پسرم خاطر به فقط رو کار این خوام می من. نداره چرا و اگر و اما_

 می رو کار این محمد، خاطر به کنی؟ می رو کار این هم تو. بدم انجام

 کنی؟

 رو ها قرار و قول اون ی همه باید پسرم خاطر به کردم؛ سکوت

 .کردم می رو کار این باید من نه دونستم؟ می. کردم می فراموش

 دکتر رم می فردا. امه ماهیانه موعد فعال: گفتم و کردم نگاهش جدی

 .بکنیم رو کار همین بیا. گیرم می دارو خودم تقویت برای و زنان
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 کردی؟ قبول واقعا یعنی،: گفت بهت با

 .محمد پیش رم می من: گفتم و ایستادم سریع

 می رو کار این باید من. رفتم محمد اتاق سمت به و شدم خارج اتاق از

 .کردم

 :امیرحسین

 یعنی. بود حقیقت این اما بود سخت خیلی برام کرده، قبول اینکه باور

 بشه؟ درست چیز همه بود ممکن

 و بودم نشسته خونه تو. بود قرار روز اولین امروز و بود هفته آخر

 بودم، دوخته چشم هام دست به که درحالی. بودم ریحانه اومدن منتظر

 بده؟ نجات رو محمد بتونه امون بچه ممکنه که کردم می فکر این به

 .امیر_

 اومدی؟ می: گفتم تعجب با. کردم نگاه ریحانه به و پریدم جا از

 .االن_

 .باشه_

 با باالخره، و کردم صبر دقیقه چند. گذاشت باز رو در و شد اتاق وارد

 پایین رو سرش و بود نشسته تخت روی. شدم اتاق وارد استرس

 اعترافی یه: گفتم و زدم زانو روش روبه و رفتم سمتش به. بود انداخته

 بکنم؟

 سخت این: گفتم و بوسیدم رو دستش. داد تکون رو سرش و کرد نگاهم

 چقدر دونی می. منه زندگی اجبار ترین شیرین حال عین در ترین،

 دارم؟ دوستت

 .دارم دوستت منم: گفت و کرد نگاه پر های چشم با
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 نشون العملی عکس اینکه بدون. کردم نگاهش و شد درشت هام چشم

 رو لبش و بردم باال رو سرم آروم. انداخت پایین رو سرش هم باز بده،

 .زدم رقم رو ام آینده و بستم رو هام چشم. گرفتم هام لب بین

 :ریحانه

 های چشم و بودم امیر کنار. کردم نگاه اطراف به و شد باز هام چشم

 وقته چند: گفتم تعجب با. بشه درشت هام چشم شد باعث بازش،

 بیداری؟

 .ربع یه_

 .کردی می بیدارم زودتر خب_

 راستش بگم اگه بپرسم؟ چیزی یه تونم می. کردم می نگاهت داشتم_

 گی؟ می بهم رو

 .بگو_

 داری؟ دوستم که گفتی واقعا... تو_

. منه اعتراف ترین سخت این و داشتم دوستش آره. کردم نگاهش جدی

 آره: گفتم و زدم لبخند. داشتم دوستش هم باز اتفاقات، این با حتی

 .دارم دوستت
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. نشده صاف هنوز باهات دلم ولی: گفتم بزنه حرف بخواد اینکه از قبل

 بشه فراموش که نیست چیزی عشق امیر. نبخشیدمت دلم ته هنوز ولی

 تونم نمی کنیم می زندگی هم با داریم که درحالی. بشه تموم و

 باهات دلم هم باز اما. نیستم عاشقت بگم دروغ به و کنم فراموشت

 مشترکمون زندگی اول روزهای اون مثل تونم نمی هم باز. نشده صاف
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 که شدم نمی راضی االن شاید نبود اجبار این اگه. باشم خوب باهات

 ...هم باز اما دارم دوستت من. بکنیم رو کار این

 دادم اجازه و شدم سکوت به مجبور لبم روی هاش لب گرفتن قرار با

 بشه؟ تموم بود قرار کی. بشه سرازیر هام اشک

 به همه آزمایش روز. بود سخت خیلی محمد شدن بستری مدت این تمام

. همه برای اتفاق این باور بود سخت چقدر و بودن اومده بیمارستان

 بود خوب چقدر. ریختن اشک و دادن دلداریم خیلی محمد و میالد

 با. ایستادن می پشتم اینطور ناراحتی مواقع در که داشتم ای خانواده

 که االن اما کردم، کنترل خیلی رو خودم مدت این تو اینکه وجود

 کرد جدا لبم از رو لبش امیر. کنم گریه خواست می دلم بود شده حرفش

 قول. نکن گریه دیگه. من ی ریحانه شه می درست چیز همه: گفت و

 .برگردونیم رو محمد زود خیلی دم می

 کنم؟ چیکار بشه دیر بچه اومدن دنیا از قبل اگه: گفتم ترس با

 پیشرفت روند موقع اون تا گفت دکتر نشنیدی مگه. عزیزم نترس_

 کنه؟ می کنترل دارو از استفاده با رو بیماری

 چی؟ نبود سازگار محمد با بچه ی نمونه اگه_

 !شیم می دار بچه دوباره: گفت شوخی به و خندید

 .تو دست از: گفتم و خندیدم گریه اوج تو

 .من ی ریحانه نکن گریه دیگه: گفت و بوسید رو پیشونیم

 :امیرحسین

. کردم نگاه اش چهره به و زدم لبخندی آزمایش، مثبت ی برگه دیدن با

. انداخت پایین رو سرش و نشست مبل روی ندار حال و پریده رنگ

 حاال و نداشتن خبر احتمال این از کدومشون هیچ. کردم بقیه به نگاهی
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 بیماری حال به فکری خودشون قول به تا بودن شده جمع اینجا همه

 .بکنن محمد

 گرفتی چیه اون: گفت من به و نشست ریحانه کناری مبل روی مامان

. بکنیم کاری یه و بگذاریم هم روی رو فکرهامون بشین بیا دستت؟

 .کرده پیدا راه یه میالد

 .بفرمائید: گفتم و نشستم مبل روی

 به هاش، حرف به توجه بی من و کرد زدن حرف به شروع میالد

 خوبی؟: زدم لب و زدم زل کرد می نگاهم که ریحانه

 .دیگه بگو. آره: زد لب خودم مثل

 و کردیم پیدا حل راه یه ما: گفتم میالد به رو و گفتم آروم رو چشمم

 .دادیم انجامش

 چی فهمیدم تازه انگار. انداخت پایین رو سرش و شد سرخ ریحانه

 دنبال نیست الزم: دادم ادامه و انداختم پایین رو سرم زده خجالت. گفتم

 امیدوارم و دادیم انجام رو درصدی پنجاه احتمال یه ما. باشید حل راه

 .بخوره بهش بده استخوان مغز محمد به قراره که شخصی ی نمونه
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 چیه؟ منظورت: گفت میالد

 بخوره؟ محمد به اش نمونه که هست هم ای دیگه کس: گفت سریع بابا

 بخوره بهش نمونه اون اینکه احتمال گفت دکتر: گفتم و گرفتم نفسی

 .بستیم امید درصد پنجاه همین به ما و پنجاهه پنجاه

 بده؟ استخوان مغز محمد به قراره کسی چه_

 !ریحانه و من دوم ی بچه: گفتم نگرانی با و کردم نگاه مامان به
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. داشتم رو العمل عکس این انتظار. نکرد متعجبم جمع ناگهانی سکوت

 داداش؟ چی یعنی: گفت بهت با راحله

 مغز محمد به ما دوم ی بچه تا شده باردار دوباره ریحانه: گفتم محکم

 خواهش اما است کننده شوکه و ناگهانی خیلی دونم می. بده استخوان

 شش تازه اون. باشه بیشتر ریحانه به حواستون بعد به حاال از کنم می

 تو تونه نمی هم دیگه و ضعیفه خیلی بدنش و کرده زایمان ماهه

 در یکی خوام می ازتون اما ادبیه بی خیلی دونم می. بمونه بیمارستان

 به سالم باید بگه اون. کنید مراقبت ریحانه از و بمونید محمد پیش میون

 .بیاره دست به رو سالمتیش دوباره محمد تا بیاد دنیا

 سریع و انداختم رفت می حال از داشت تقریبا که ریحانه به نگاهی

 خوبی؟ ریحانه: گفتم و ایستادم

 بدید اجازه اگه میاد خوابم خیلی ببخشید: گفت و کرد باز رو هاش چشم

 .بخوابم برم من

 .بری اتاق به کنم می کمکت: گفتم و گرفتم رو دستش

: گفتم و بوسیدم رو شکمش آروم و خوابوندم تخت روی رو.ریحانه

 من زندگی به و مهربونی و خانوم اینقدر که ممنون. ریحانه ممنون

 .ممنون. شدی موندگار و اومدی

 خیلی اما نیست خوبی شرایط دونم می امیر: گفت و زد جونی بی لبخند

 بپزه؟ بخوای مادرشون از شه می. کردم پلو باقاال هوس

 که بیدار کن استراحت تو. چشم: گفتم و گذاشتم چشمم روی رو دستم

 .است آماده بشی

 رو پیشونیش. برد خوابش که نکشید دقیقه به و بست رو هاش چشم

 .شدم خارج اتاق از کردم مرتب روش رو پتو اینکه از بعد و بوسیدم

 ممکنه. امیر بود خطرناکی خیلی کار این: گفت مامان شدم حال وارد تا

 .بمیره ممکنه حتی و بشه مریض و ضعیف خیلی ریحانه
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 اینا ی همه. دونیم می اون و خودم جان مامان: گفتم مستأصل و عصبی

 رو کار این محمد نجات برای خودش اون و گفته بهش ریحانه دکتر رو

 ریحانه اما بگیرم رو جلوش کردم سعی فهمیدم وقتی منم خدا به. کرده

 رو ام بچه تا بگذارم دست روی دست تونم نمی و مادرم من که گفت

 عصبی و خسته کافی ی اندازه به مامان کنم می خواهش. بدم دست از

 .نده عذابم هات شماتت با دیگه شما هستم نگران و

 هوادارانش. باش آروم باشه پسر باشه: گفت و داد تکون رو سرش

 .کنم مراقبت ریحانه از تا مونم می اینجا منم و مونه می بیمارستان

 ریحانه بپز پلو باقاال شام برای زحمت بی پس: گفتم و نشستم مبل روی

 سر باید که رو کارهایی من اما نیست خوبی وقت دونم می. کرده ویار

 .بدم انجام االن باید رو دادم می انجام محمد
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 .کنم می اش آماده نباش نگران: گفت و شد بلند جا از

 کار این شما که درسته امیر: گفت میالد. کردم سکوت و کشیدم آهی

 هر به. کنم امتحان هم رو خودم حل راه خواممی من اما دادید انجام رو

 .بشه انجام باید که احتماله یه اونم حال

 به امون بچه ی نمونه اگه. نیست الزم فعال: گفتم و کردم نگاهش

 .کن امتحان رو حل راه نخورد.محمد

 .دونی می صالح خودت جور هر باشه: گفت و داد تکون رو سرش

 نبودید شما اگه. ممنونم اتون همه از: گفتم و کردم نگاه ام خانواده به

 بتونم امیدوارم. کنم تحمل رو مشکل این بار سنگینی تونستم نمی واقعا

 .کنم جبران زندگیتون خوشی روزهای تو
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. امیر ایم خانواده یه ما: گفت و گذاشت ام شونه روی رو دستش بابا

 بلکه کنیم نمی لطف ما. بایسته هم پشت سخت روزهای تو باید خانواده

 .ماست ی وظیفه این

 .ممنون: گفتم و بوسیدم رو دستش

 :ریحانه

 اومد می باال سختی به نفسم. گزیدم رو لبم و نشستم مبل روی سختی با

 دستم به آبی لیوان سریع امیر. داد می آزارم واقعا ام ماهه هفت شکم و

 خوبی؟: گفت و داد

 .نمیاد باال نفسم: گفتم و دادم تکون رو سرم

 .عزیزم بخور آب یکم_

 این تمام مثل امیر تلفن خوردن زنگ با. خوردم آب کمی و زدم لبخند

 پریدم می جا از تلفنی زنگ هر با. نشست وجودم تو ای نگرانی مدت

 . باشه اومده محمد سر بالیی ممکنه کردم می فکر و

 میالد؟ جانم: گفت و برداشت رو تلفن محمد

 امیر یکدفعه. گرفتم نفسی و دادم فشار دستم تو رو لیوان استرس با

 !گی می دروغ: زد فریاد

. زدم زل امیر دهان به وحشت با. شد رها دستم از لیوان و لرزید دستم

 !ریحانه: گفت پر های چشم با و کرد بهم نگاهی

 رو محمدم یعنی،. بودم شده وحشت از پر. دید می تار داشت هام چشم

 پیش همراه عنوان به راحله امروز. اینطوریه آره خدا؟ دادم دست از

 زده زنگ میالد که دادم دست از رو پسرم حتما حتما،. بود مونده محمد

 از رو پسرم خدایا رفت؟ دست از پسرم خدایا. کنه می اینجوری امیر و

 گرفتی؟ من
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: زد فریاد خوشحالی با امیر که شد می تر تار و تر تار هام چشم

 !شده پیدا سازگار نمونه یه ریحانه

 چی؟: گفتم بهت با

 نمونه: گفت و زد بیرون آشپزخونه از بود مونده پیشم امروز که سمیه

 امیر؟ آقا شده پیدا سازگار ی

 و میالد دختر ترانه آره،: گفت شادی اشک از مملو های چشم با امیر

 بهمون بود شده حامله ریحانه تازه وقتی میالد. سازگاره ی نمونه راحله

 کردم نمی فکر. نکردم گوش من اما بود گفته حل راه اون درمورد

 دیگه میالد انگار اما باشه کرده پیدا بخوری درد به حل راه میالد واقعا

 خاطر به ما به گفتن بدون درضمن. بگذاره دست روی دست نتونسته

. شده تموم عمل و داده رو جراحی عمل رضایت ریحانه، وضعیت

 !شده خوب پسرم. شه نمی باورم
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 .دن نمی انجام رو عمل که ما رضایت بدون اما: گفتم سریع

 دکتر اون دل که دونی می. کرده التماس زمانی دکتر به خیلی میالد_

 قبول روز دو از بعد بارداری تو اینکه خاطر به و نازکه خیلی پیر

 .کرده

 بریم االن همین باید کنم می خواهش: گفتم و ایستادم سختی به

 .بیمارستان

 .بریم شو بلند آره_

 داشتن همه و بودن بیمارستان تو همه. رفتیم بیمارستان به هم با همراه

 رو دستشون و کردم نگاه راحله و میالد به پر های چشم با. خندیدن می

 این بابت دارم عمر تا جون، راحله جون، دایی: گفتم گریه با و گرفتم
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 باید چی و کنم تشکر زبونی چه با دونم نمی. بدهکارم بهتون لطف

 .دادید نجات رو محمدم که ممنونم... ممنونم. بگم

 چیز همه دیگه. نکن گریه جان ریحانه بسه: گفت و زد لبخندی میالد

 .شد تموم

 :امیرحسین

 ریحانه زایمان و محمد شدن خوب. بود عالی واقعا لحظاتی چنین لمس

 و بود وخیم کمی ریحانه وضعیت گرچه. بود عمرم روزهای بهترین

 درست رو چیز همه که بود مهربون اونقدر خدا اما. کرد می نگرانم

 و بود زیبا خیلی کوچولومون دختر. آورد رو بهم خوشبختی و کرد

 عکس به خیره بعد، سال یک. نگذاشت قانونی هیچ دیگه ریحانه

 کردم می گوش الینا و محمد های گریه صدای به و بودم خانوادگیمون

 کجایی امیر: آورد خودم به رو من ریحانه بلند صدای. زدم می لبخند و

 .کنه می اذیتم الینا که باش محمد مراقب بیا

 هام، بچه های گریه صدای. رفتم حال سمت به و گفتم بلندی چشم

 که بودن نواهایی بهترین من های صدقه قربون و زنم غرغر صدای

. اومد می صدایی چنین که کرد زندگی ای خونه اون تو و شنید شد می

 لبمون؛ روی لبخند و دیوار روی امون چهارنفره عکس قاب صدامون،

 آورده رو بهمون که ای خوشبختی یعنی همه ها این چون شکرت خدایا

 .بود

 پایان

 زاده حسین مهسا

 ۱۹:۳۰ ساعت ، ۱۳۹۶ مهرماه ۳۰


